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 به نام خدا

 اسيدانشجويان مقاطع کارداني و کارشن شيوه نامه اجرايي دانشگاه اروميه برای آيين نامة آموزشي

 

 ر آن، ضرورتدبا تحوالت شگرف صورت گرفته اه های علمی در جهان امروز همرپیشرفت رشد روز افزون    

وری الة جمهسانداز بیست های موجود و سند چشمی دقیق، اساسی و منطبق با واقعیتریزتوجه به برنامه

-ای ویژگیارنی د، جامعه ایرااندازان را بیش از پیش روشن ساخته است. در افق بلند این چشماسالمی ایر

ای تحقق د. بر، در قلمرو سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارهایی است که بخش مهمی از آن

ضعیت ررسی وو بهای آموزشی کشور بسیج شود و با نقد الزم است تمامی امکانات و ظرفیت چنین رسالتی،

 زم انجامالش الهای آموزشی تفی برنامه، برای پاسخگویی به نیازها و ارتقای سطح کیموجود و نوسازی آن

 یرد.پذ

 15 مادة در مدههای نظام آموزش عالی کشور و فرصت پیش آبا توجه به اهداف و رسالت به این منظور،    

ها ازی برنامه( و کیفی س15/10/1389بقانون برنامة پنج سااللة پنجم توسعة جمهوری اسالمی ایران )مصو

نامه رفته است، این شیوهمد نظر قرار گهای تحصیلی در آن ی رشتههای کیفبخصوص ارتقای شاخص

ات و م، تحقیقرت علونامه آموزشی ابالغ شده از سوی وزات و انتظارات موجود بر اساس آیینمتناسب با الزاما

ماره ش، ابالغ شده به  آموزش عالی شورای عالی برنامه ریزی01/03/97 )مصوب جلسة مورخ فناوری

 تدوین شده است. نشگاه ارومیه،( و مصوبات شورای آموزشی دا01/03/97 مورخ 43069/2

 هدف .1مادة

هد، ی متعهدف از تدوین این شیوه نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاهی برای تربیت نیروی انسان    

 و یهشگاه ارومهای آموزشی دانفعالیتسازی و روانمتخصص، متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی 

 در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش دانشجویان است.های موجود استفادة بهینه از ظرفیت

 . تعاریف2مادة

 : وزارت علوم ، تحقیقات  و فنّاوری. وزارت 1ـ2



 

دولتی(  تی و غیرو پژوهشی )اعم از دول ها و مؤسسات آموزش عالیه دانشگا هر یک ازمنظور  :دانشگاه. 2ـ2

اردانی، کاز دوره های  یمجری یکها آن هر یک از است که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط بوده و

 ه هستند.کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوست

ر دهزینه  منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دورة تحصیلی بدون پرداخت. آموزش رایگان: 3ـ.2

ر ر هدنشجو، آموزش رایگان برای هر دا دانشگاه هایی است که از بودجة عمومی دولت استفاده می کنند.

 . دورة تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشتة تحصیلی امکان پذیر است

موزش ند از آرا پرداخت نماید، می توا دوره تحصیلی قبلدانشجو هزینه آموزش رایگان  چنانجه تبصره .

 مجدد در همان دوره را استفاده نماید.رایگان 

م ، ثبت ناه شدهابر ضوابط معین، پذیرفتفردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی بر . دانشجو: 4ـ2

 کرده مشغول به تحصیل است.

ی آموزش منظور شیوه ای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت های. حضوری:  5ـ2

 دانشگاه شرکت می کند.

 موزشیمنظور شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت های آ. غیر حضوری: 6ـ2

 الزامی نیست.

ه ز آن بمنظور شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی ا . نیمه حضوری:7ـ2

 صورت غیر حضوری انجام می شود .

تخاب اه انعضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی دانشگ راهنمای آموزشی: 7ـ2

 بدو ورود تا دانش آموختگی باشد. می شود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از

شخصی ممنظور مجموعة به هم پیوسته ای از دروس هر رشتة تحصیلی است که هدف  برنامة درسی: 8ـ2

 به تصویب رسیده است . مراجع قانونیرا دنبال می کند و برنامة آن توسط 

نشگاه می باشد اولین سطح سیاستگذاری بخشی داو یکی از شوراهای تخصصی :  . شورای آموزشی9ـ2

که در حوزة معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می شود و نسبت به 



 

سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شورای 

 دانشگاه و هیئت رئیسه اقدام می نماید.

شکده زشی دانواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به شورای آموشورای آموزشی می ت .تبصره 

یر از زوارد مبر این اساس شورای آموزشی دانشگاه ارومیه یا گروه آموزشی یا کمیتة منتخب تفویض کند.

 اختیارات خود را به شورای آموزشی دانشکده ها تفویض نموده است :

 د دانشجویان اعم از پزشکی یا تکدرسالف ـ بررسی و تصویب درخواست حذف واح

 ب ـ بررسی و تصویب درخواست حذف نیمسال دانشجویان

 پ ـ بررسی و تصویب درخواست مرخصی با احتساب سنوات دانشجویان

 ب سازمانة مصوت ـ بررسی و تصویب تقاضای انتقال دائم یا موقت دانشجویان در چارچوب مقررات آیین نام

 وم ، تحقیقات و فناوریامور دانشجویان وزارت عل

 ث ـ بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و صدور احکام اخراج آموزشی ، مشروطی و...

ی شورا ج ـ بررسی و تصویب مقدماتی تأسیس رشته های تحصیلی و تنظیم مدارک الزم برای ارجاع به

 آموزشی دانشگاه

 چ ـ بررسی و تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان

 روه ورت جلسة گتصویب درخواست تغییر در سرفصل های مصوب رشته ها بعد از وصول صوح ـ بررسی و 

 آموزشی دانشکده و گروه به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع مصوبة شورای

ی و ابدارخ ـ بررسی و تصویب پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و صدور حکم به دانشجو،گروه،حس

 ادارة تحصیالت تکمیلی دانشگاه

دارک ائة مد ـ بررسی و پذیرش در خواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل، مشروط به ار

 موجّه و عدم انقضای دو ماه از تاریخ صدور حکم انصراف از تحصیل دانشجو.

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته تا مقطع  های کاردانی،: منظور دوره. دوره10ـ2

 شود.ضوری، طبق ضوابط مربوط برگزار می، نیمه حون جامع است که به صورت روزانه، نوبت دومزمآ



 

رشتة  شجو در: آموزشی است که برای ارتقای سطح دانش فنی، کارآیی و توانایی دان. آموزش مهارتی11ـ2

 مربوط برگزار می شود.

عملی یا  ساعت، 16نظری : مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت .واحد درسی12ـ2

کاربرد عرصه ر دساعت، کارورزی یا کار  48)بازدید علمی(کارگاهی یا عملیات میدانی ساعت، 32آزمایشگاهی

صوب مو طبق برنامة در طول یک نیمسال تحصیلی یا دورة تابستانی ساعت 120کارآموزی ساعت،  64

ه سوی گرو د آن ازاجرای پروژه متناسب با واح مدت ،هایی که دارای پروژه هستندرشته شود.درسی ارائه می

  .شودآموزشی مربوط تعیین می

 نش یادرسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دا . درس جبرانی:13ـ2

 مهارت دانشجو، در آغاز دورة تحصیلی مربوط ضروری است.

امالً های علمی است که به لحاظ موضوع کاز گروه ،فرعی های هیکی از شعب: . رشتة تحصیلی11ـ2

 مد.ی انجاهای علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص ممشخص است و از موضوعات گروه

ه آن باشد، ک یتخصصوجه یک رشتة تحصیلی که ناظر بر  به شعبه ای از:  . گرایش تحصیلی12ـ2

 د.رشته بیشتر باشیک کل واحدهای  درصد 70اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 

با  انشجوشود و دست که پس از دورة متوسطه آغاز می: دورة تحصیلی اناپیوسته . دورة کاردانی13ـ2

 .شودمی دانی نایلواحد درسی طبق برنامة درسی مصوب رشتة تحصیلی به دریافت مدرک کار 68 گذراندن

ا بنشجو شود و داست که پس از دورة متوسطه آغاز میی ا: دورة تحصیل. دورة کارشناسی پیوسته14ـ2

نامه را طرح پژوهشی یا پایان ،)حسب رشته واحد درسی و طبق برنامة درسی مصوب 130حداقلگذراندن 

 شود.به دریافت مدرک کارشناسی نایل می نیز شامل شود(

جو با دانش شود ونی آغاز میت که پس از دورة کاردا: دورة تحصیلی اس. دورة کارشناسی ناپیوسته15ـ2

 گردد.ل میمدرک کارشناسی ناپیوسته نای واحد درسی و طبق برنامة مصوب به دریافت68گذراندن تعداد 

مواد  با توجه به است که در دورة متوسطه های مختلف تحصیلی: مجموعة رشتهگروه آزمایشی. 16ـ2

 آزمونی مشترک، دسته بندی می شود.



 

ای دار میبنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت عل: . گروه آموزشی17ـ2

تة رش ،ایجاد و راه اندازی آن است که بایا چند رشته متجانس  تخصص مشترک در یک رشتة علمی

  تحصیلی در دانشگاه تشکیل می شود.

ه مؤسس رات جاری، درقرای است که در مهلت مقرر و براساس ضوابط و م: پذیرفته شده. دانشجو18ـ2

 کند.ثبت نام می

اب ت انتخبا رعای( )غیر از تابستان : دانشجویی است که در یک نیمسال تحصیلی. دانشجوی مشروط19ـ2

یمسال بعد نتواند در احراز می کند؛ چنین دانشجویی نمی 12میانگینی کمتر از واحد درسی،  12حداقل 

 واحد درسی انتخاب نماید. 14بیش از 

امل آن شاین شیوه تنها  تحصیل حضوری است،ای از تحصیل در چارچوب شیوهمعرفی به استاد:  .20ـ2

یوه شر این د کند.ل انتخاب میشود که دانشجو بعد از ثبت تمام نمراتش برای فراغت از تحصیدروسی می

بع اساس منارس بردانشجو ملزم است تا بعد از هماهنگی با استاد معرفی شده برای فراگرفتن کمّی و کیفی د

 کت درتعیین شده در سرفصل درس بدون الزام به حضور در کالس، در تاریخ تعیین شده نسبت به شر

 آزمون آن اقدام نماید.

ط رابر ضوابند و بهای تحصیلی را با موفقیت به پایان برسا: فردی است که یکی از دوره. دانش آموخته20ـ2

 .ه باشددکرا دریافت معیّن، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط ر

 انی است.هفته آموزش و دو هفته امتحانات پای 16هر نیمسال تحصیلی شامل  . نیمسال تحصیلی: 21ـ2

 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است . 6شامل  . دورة تابستان:22ـ2

 ند.در مجموعه گروه های آموزشی هم راستا تعریف شو که دوره ای است هم عرض: دورة. 2-23

 . ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره3مادة 

 صالح.برابر مصوبات و مقررات مراجع ذی داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی .1ـ3

 احراز توانمندی علمی مطابق مقررات وزارت. .2ـ3



 

هر  واست  هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب مؤسسه یک دورة تابستانی .4مادة

هفته آموزش  6هفتة آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دورة تابستانی شامل  16نیمسال تحصیلی شامل 

 و یک هفته امتحانات پایان دوره است.

 تبصره. در ارائة دروس دورة تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند.

 آموزش در دانشگاه ارومیه مبتنی بر نظام واحدی است. .5مادة

ی موزش عالآهای آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه ارومیه موظف است، برنامه .6مادة

  ای که پذیرش دانشجو داشته است ، اجرا نماید. را برای دوره« وزارت»

 ـ ثبت نام7مادة

 وعدید در مزش عالی کشور، بادانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آمو  .1ـ7

 د.نمای ، در محل تحصیل خود حاضر شده نسبت به تکمیل پروندة آموزشی و دانشجویی خود اقداممقرر

ز تحصیل شجو ا، به منزلة انصراف دانموعد مقرر بدون دلیل قانع کننده تبصره ـ عدم مراجعة دانشجو در

 تلقی خواهد شد .

یل دهد د تحوه دانشگاه محل تحصیل خومدارکی که دانشجو باید برای تکمیل پروندة آموزشی خود ب  .2ـ7

 :تند ازرعبا

نشگاه ایت دایق سثبت نام اینترنتی طبق برنامة زمانبندی دانشگاه که هر سال از طرپرینت الف ـ 

 گردد.ارومیه اعالم می

یش از پپایان تحصیالت دورة متوسطه و پیش دانشگاهی مورخ به تاریخی موقت گواهی اصل ب ـ 

 .مهر ماه سال پذیرش

 ـ کپی تمام صفحات شناسنامهپ 

 ج ـ کپی کارت ملی

کپی پایان خدمت یا معافیت از خدمت اصل و  ،م خدمت سربازی یا معافیت از آند ـ در صورت انجا

؛ در غیر این صورت دانشجو باید درخواست معافیت تحصیلی صادر شده به هنگام ثبت نام را نظام وظیفه



 

مراجعه کند و رسید دریافتی را به ادارة ثبت نام آموزش کل  +10دریافت کرده به یکی از دفاتر پلیس

 .گاه ارومیه تحویل دهددانش

 3×4عکس هقطع ششهـ ـ 

 در اختیار دانشجو قرار گرفته است.زش وکه از سوی ادارة کل آمفرمهایی و ـ تکمیل 

  تأییدیة تحصیلیارائة رسید پستی زـ 

 .کندرکی که سازمان سنجش اعالم میح ـ ارائة مدا

 .دریافت کارت دانشجویی   .3ـ7

 مندی ازت بهرهها و ارائة مدارک الزم جهمراجعه به ادارة کل امور دانشجویان برای تکمیل فرم   .4ـ7

 .خوابگاه و کارت غذا

 )سنوات تحصیلی( هاـ طول دوره 8مادة 

های رهال و در دوس 2ناسی ناپیوسته های کاردانی و کارشحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره  .1ـ8

 .سال است 4کارشناسی پیوسته 

اخته یل شن، محروم از تحصتحصیل خود را به پایان برساند ،رردانشجویی که نتواند در مدت مق  .2ـ8

  خواهد شد.

 ردانی وهای کانیمسال برای دانشجویان دوره دوت موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مد .تبصره 

یان ت به پاای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررارشناسی پیوستهکا وکارشناسی ناپیوسته 

وزشی ای آماز اختیارات شور رسیده و ادامة تحصیل آنها از لحاظ مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد

ودن بموجه  تواند با تشخیصعالوه بر این فرصت می کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه دانشگاه است؛

ورت در ص ت ادامة تحصیل دانشجو،حداکثر یک نیمسال دیگر به سنوات دانشجو اضافه کند .درخواس

ی یا شورای آموزشتشخیص موجه بودن اطالة تحصیل دانشجو از سوی کمیسیون بررسی موارد خاص 

ر دل خود به تحصیمصوب هیئت رئیسة دانشگاه دانشگاه، دانشجو تنها با پرداخت شهریه براساس تعرفة 

 عیین شده از سوی آن کمیسیون ادامه خواهد داد.مدت ت



 

 ـ انتخاب واحد9مادة

ه سامانة راجعه بمبا در موعد مقرر بایست یل پرونده و احراز هویت دانشجویی، میدانشجو بعد از تکم  .1ـ9

 ، نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید.ارومیهآموزش دانشگاه ای رایانه

 یم نماید.واحد درسی تنظ 20 و حداکثر 12 ابی خود را میان حداقلدانشجو باید واحدهای انتخ  .2ـ9

)غیر از  بعد ، در نیمسالباشد 12ی تحصیلی دانشجو کمتر از هااگر میانگین نمرات یکی از نیمسال .3ـ9

 . نخواهد بود درسی واحد 14مجاز به انتخاب بیش از  نیمسال تابستانی(

لیلی به هر د )جز آخرین نیمسال تحصیلی( ی هر نیمسال تحصیلیواحدهای انتخابی دانشجو در ابتدا  .4ـ9

یمسال، در پایان ن . در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیماندة دانشجوواحد درسی باشد 12نباید کمتر از 

واحد  12از  بنا به دالیل موجه و خارج از ارادة دانشجو )به تشخیص شورای آموزشی دانشکده( به کمتر

ر حال شود. در هامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میآن نیمسال به عنوان یک نیمسال کدرسی برسد 

محقق  سی( در هر نیمسال تحصیلیواحد در 12رسمیت تحصیل دانشجو با رعایت حدنصاب حداقل واحد )

  .گرددمی

در آن  او ابیتعداد واحدهای انتخ باشد و 12کمتر از اگر میانگین نمرات دانشجو در نیمسالی  .1تبصره

مسال به عنوان ، آن نیدرسی برسدواحد  12از  تربه پایین  دانشجوبنا به شرایط خارج از ارادة  نیمسال

 14ش از بی در نیمسال بعد  مجاز به انتخاب ییدانشجوچنین  لیخواهد شد وننیمسال مشروطی شناخته 

 .واحد درسی نخواهد بود

 واحد درسی است. 6ر ترم تابستانی، حداکثر تعداد واحدهای قابل انتخاب د  .5ـ9

 رة تابستانیدر دو واحد درسی 8 در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل ناگزیر از انتخاب  .تبصره

ابستانی انتخاب ت دورةواحد، می تواند آن واحد های درسی را در  8به شرط ارائة و انتخاب تمام آن  باشد،

  نماید؛

-ازها ، مینییشر فارغ از رعایت شرایط مترتب بر نیمسال مشروطی یا رعایت پدانشجو در نیمسال آخ  .6ـ9

یچ واحد هواحد درسی  24، مشروط به آنکه غیر از آن تخاب نمایدواحد درسی ان 24تواند حداکثر تا 

 ای برای فراغت از تحصیل نداشته باشد.باقیمانده



 

تواند یماشد ، ، باقیمانده داشته بو درس نظریتنها ددر صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل   .7ـ9

 د.به صورت معرفی به استاد بگذرانوزشی خود استاد راهنمای آمبعد از تأیید آن دو درس را 

ورة اما د . چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی ـ نظری را اخذ ولی نمرة قبولی کسب نکند 1تبصره

ورت صا به با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن درس رعملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند 

 معرفی به استاد اخذ نماید.

هفته و دحداقل  برای آمادگی دانشجو میان انتخاب واحد درس معرفی به استاد و امتحان آن باید  .2تبصره

  ه شود.نظر گرفت فاصله در

های فصلنیازی واحدها مطابق سرهای درسی خود ملزم به رعایت پیشدانشجو در انتخاب واحد  . 8ـ9

 .کشور یا هیئت ممیزة دانشگاه است ریزی آموزش عالیمصوب شورای برنامه

ق روس )طبدخر( أچگونگی و ترتیب ارائة کلیة دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز )تقدم و ت  .1تبصره 

 برنامة درسی مصوب( بر عهدة شورای آموزشی گروه است.

 . ستاحصیلی تجو یا صدور حکم مرخصی منوط به انتخاب واحد دانش غال به تحصیل،ارائة گواهی اشت  .9ـ9

و بقیة  وزش کلآم گواهی اشتغال به تحصیل برای نظام وظیفه و گذرنامه از طریق ادارة ثبت نام .1 تبصرة

 شود.د از طریق آموزش دانشکده صادر میموار

 امور  سط ادارةآموزش باید تو از تأیید ادارة کل بعد ،صدور هرگونه گواهی به زبان انگلیسی  .2تبصره 

 الملل دانشگاه به زبان انگلیسی ترجمه شود.بین

 ـ حذف درس10مادة 

ذف حسبت به نتواند تا موعد مقرر در تقویم جامع دانشگاهی با رعایت دیگر مقررات، دانشجو می .10-1

  تعداد مشخصی از واحدهای انتخابی خود اقدام نماید.

های انتخاب شدة خود اقدام نماید که خللی در تواند نسبت به حذف واحد.  دانشجو تا آنجا می1تبصرة

فراغت از تحصیل او در طول حداکثر مدت مجاز تحصیل او نرساند. چنانچه از نظر استاد راهنمای دانشجو 

ن فراغت از تحصیل های مکرر امکا،تعداد واحدهای باقیماندة دانشجو نشان از آن داشته باشد که با حذف



 

تواند با حذف واحدهای درسی او مخالفت کند. در هر در موعد مقرر  برایش مقدور نیست، استاد راهنما می

 ای از تحصیل مستلزم تأیید استاد راهنمای آموزشی است .حال حذف واحد درسی در هر مرحله

ر تقویم دتا موعد تعیین شده دانشجو با حذف هر واحد درسی در مدت بعد از حذف و اضافه  .2تبصرة 

زم به پرداخت در هر مادة درسی، برای انتخاب واحد مجدد آنها مل 10جامع دانشگاه یا احراز نمرة زیر 

 دانشگاه خواهد بود. امنایشهریه براساس تعرفة مصوب هیئت 

ید استاد با تأی وتواند با رعایت دیگر مقررات، تا موعد تعیین شده در تقویم دانشگاهی دانشجو می .10-2

اب احتس راهنمای خود نسبت به حذف اضطراری صرفاً یک درس یا کلیه واحد های درسی نیمسال خود با

 در سنوات تحصیلی اقدام نماید. 

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس الزامی است. .10-3

وجه بودن تشخيص م آن درس تنها با جلسات غیبت داشته باشد، 16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .4-10

غيبت دانشجو از سوی شورای آموزشي دانشکده، حذف خواهد شد و در غير اين صورت نمرة صفر برای آن 

 درس ثبت خواهد شد.

 واحد برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال 12در صورت حذف درس، رعایت حد نصاب تبصره. 

یز حسوب شده و مشروطی آن نیمسال نمذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی م

 شود.محاسبه  می

ده مرجع تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در طول نیمسال تحصیلی،  شورای آموزشی دانشک .10-5

 است.

ر جاز،  دمهای حذف شده بنا به غیبت بیش از حد بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی ،درس. 10-6

 خواهد بود. انتخاب مجدد مشمول پرداخت شهریه

.  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس براساس حضور و فعالیت کالسی، انجام تکالیف 10-7

 گیرد.آموزشی ـ پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می



 

 مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است. .10-8

از  ش نمرهنیمسال برای هر درس نظری و عملی، الزامی است. شرط گزار.  برگزاری امتحان پایان 10-9

 سوی استاد درس، شرکت دانشجو در آزمون پایان نیمسال است .

دم حضور ع، تنها یک درس را به دلیل با درخواست و بنا به اراده دانشجوتواند آموزش دانشکده می .10-10

 تن شرایط زیرحذف نماید. در جلسه امتحان پایان نیمسال و با در نظر گرف

وات تحصیلی واحد تقلیل یابد، آن نیمسال جزو سن 12اگر تعداد واحدهای دانشجو به کمتر از  .1تبصره

ن آهای باقیمانده، مشروطی در درس 12دانشجو محسوب شده و در صورت کسب میانگین  کمتر از 

  نیمسال نیز محسوب خواهد شد.

 باشد.منوط به پرداخت شهریه می انتخاب مجدد درس حذف شده.2تبصره

 واحد درسی نخواهد بود. 17ل بعدی دانشجو مجاز به انتخاب بیش ار در نیمسا .3تبصره

ه ب خارج از اراده دانشجودر صورت حذف دروس  دانشکده آموزشی تشخیص شورایبنا به   .10-11

 یمسال.....( مشروطی نعللی)ازجمله بیماری حاد و بستری شدن دانشجو یا حذف توسط گروه آموزشی

شده در  ، محسوب نخواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه دروس حذف12مذکور با واحد کمتر از 

احد تقلیل و 8ز انتخاب مجدد نخواهد بود. در این صورت اگر تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو به کمتر ا

سی حد درذف خواهد شد.) حتی اگر چند وایابد، آن نیمسال بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو ح

 داده و نمره قبولی گرفته باشد(امتحان  را  در آن نیمسال

ه ف آن، چبعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو، انتخاب مجدد درس جه به دلیل حذ . 10-12

 د.باشبه دلیل مردود شدن در آن درس و چه برای ترمیم معدل، منوط به پرداخت شهریه می

 ـ آزمون ها11مادة



 

-20) یستبمعیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمرة درس است که به صورت عددی از صفر تا  .11-1

 باشد.( می0

  بیست باشد. نمره از 12کمتر از  بایددر هر حال ناز کل نمره نمرة آزمون پایان نیمسال  سهم  .11-2

به ثبت  روز از تاریخ برگزاری امتحان نسبت 10از مدرس هر درس موظف است تا حداکثر بعد   .11-3

 موزش دانشگاه اقدام نماید.آموقت نمره از طریق سامانة 

به ثبت نهایی  روز از ثبت موقت نمرات نسبت 7 و حداکثر 5 مدرس درس باید بعد از انقضای حداقل  .11-4

 اقدام نماید.ودن آن و قطعی نم

روسی و د ژه، پروکارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه موزی،نمرات دروس تمرین دبیری، کارآ . 11-5

روه تأیید گ صورتی که به تشخیص مدرس و شود، درا تکلیف پژوهشی ارائه میبکه در برنامة مصوب تؤام 

مام مرة ناتن ،شودناتمام تلقی می میسر نباشد، آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی

دیل رة قطعی تب، به نمنیمسال تحصیلی ارائه شده روز از تاریخ پایان امتحانات 45ف مدت باید حداکثر ظر

 شود.

هفته  مدت یک تواند ظرفداشته باشد، میدانشجویی که به نمرة ارزیابی درس، تقاضای تجدید نظر   .11-6

 لیم کند.ربوط تسمواحد به ادارة آموزش دانشکده یا  تقاضای تجدید نظر کتبی خود را از تاریخ اعالم نمره،

ه بویان، از تاریخ دریافت تقاضای تجدید نظر دانشج مدرس هر درس نیز موظف است، ظرف مدت یک هفته

ا انشکده یوزش داعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمرة قطعی را به ادارة آم

  واحد مربوط اعالم کند.

ات یحتوض سبت به نمرة خود درخواست کتبی تجدید نظر داده باشد و بادر صورتی که دانشجو ن .تبصره

تاد اس بوط،مدیر گروه آموزشی مر ای متشکل از معاون آموزشی دانشکده،استاد درس قانع نشود، کمیته

أی ر. درس و استاد دیگری که متخصص در آن درس باشد، به بررسی درخواست دانشجو خواهد پرداخت

 غیر قابل تجدید نظر خواهی است. کمیتة مذکور قطعی و

 نمرة درس پس از قطعی شدن،غیر قابل تغییر است .   .7-11



 

لی ال تحصیسابقة درس، حداقل تا دو نیمس مدرس موظف است برگة امتحانی هر درس را به عنوان  .11-8

 بعد نگهداری نماید.

 ـ تخلفات امتحانی12مادة

ی به ارت جلسهن میان نیمسال یا پایان نیمسال باید طی صوهر گونه تخلف دانشجو در خالل امتحا  .12-1

ی برای امرهکمیتة انضباطی دانشجویان اعالم گردد و مدرس درس تا صدور حکم آن کمیته از اعمال هر ن

 د .گرددانشجو خودداری خواهد کرد تا بعد از وصول حکم مطابق مفاد آن اقدام 

 ت :تخلفات امتحانی شامل موارد زیر اس  .2ـ12

 از آنکه فارغ به جلسة امتحان ، ساعت، دستبند، و انگشتر هوشمندالف ـ آوردن گوشی تلفن همراه       

 دانشجو از آن استفاده کرده یا نه .

ا شتن آن رراه داتبلت، رایانة شخصی یا هر ابزار دیگری که استاد درس هم ب ـ آوردن ماشین حساب،       

 .کرده استغیر مجاز اعالم 

 پ ـ نگاه کردن به ورقة امتحانی یا پاسخنامة دانشجویان دیگر.       

 ت ـ نشان دادن ورقة امتحان یا پاسخنامه به دانشجویان دیگر.       

 ت ـ ایجاد سر و صدا و هر گونه رفتاری که جریان آزمون را دچار اخالل کند.       

 . ث ـ فرستادن فرد دیگری بجای خود در جلسة امتحان میان نیمسال یا پایان نیمسال       

 .ج ـ عدم تحویل ورقه و پاسخنامة امتحان       

 .چ ـ آوردن کتاب و جزوه یا هرنوشتة دیگر به جلسة امتحان       

ندارد مگر در شرایط حاد به قصد بازگشت به آن را  دانشجو به هیچ وجه حق ترک جلسة امتحان  .3ـ12

مثل بیماری نابهنگام که در این صورت اگر دانشجو قصد بازگشت به جلسة امتحان را داشته باشد، باید در 

های پزشکی، دانشجو یت شود ولی در خالل انجام مراقبتمعیت مراقب امتحان به خارج از جلسة امتحان هدا

در جلسة هر ابزار دیگری که مدرس درس استفاده از آنها را باید از دسترسی به منابع درسی، گوشی همراه یا 

 غیر مجاز اعالم نموده، منع گردد .امتحان 



 

 ـ ارزیابی پیشرفت تحصیلی13مادة

 است . 20ثر کو حدا 10حداقل نمرة قبولی در هر درس  .1ـ13

ای مسال هنی دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمرة قبولی کسب نکند چنانچه در  .2ـ13

نمرات  ر ریزبعدی،درس یا دروس مذکور را با نمرة قبولی بگذراند،نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی د

 و صرفاً ی اثرتحصیلی دانشجو،فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبة میانگین کل دوره ب

 هد بود.آخرین نمرة قبولی در آن درس مالک محاسبة میانگین کل دوره خوا

حصیلی در هنگام ،صرفاً برای محاسبة میانگین کل دورة ت2ـ13مادةگذراندن دروس با استفاده از   .2هتبصر

 دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

نمرة مردودی  شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیتة انضباطی، 2ـ13تسهیالت مادة .3تبصرة

 دریافت می کنند، نمی شود.

 باشد. 12معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از   .2ـ13

 باشد، 12از  کمتر ، )غیر از نیمسال تابستان(چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی  .3ـ13

ال ن نیمسنیمسال بعد )جز در آخری ، درشود . دانشجوی مشروطنشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میدا

 واحد درسی را ندارد. 14 تحصیلی( حق انتخاب بیش از

 شروطیآموزش دانشکده موظف است با بررسی شرایط تحصیلی دانشجویان، برای دانشجویان م تبصره :

سی یان را بررواحد در نیمسال بعد از مشروطی دانشجو 14 ضمن تذکر مشروطی آنها، رعایت انتخاب حداکثر

 نماید .

و در دورة  نیمسال 2های مشروطی مجاز در دورة کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر نیمسال .4ـ13

 . تانی(های تابس)بدون احتساب نیمسال متوالی یا متناوب است نیمسال اعم از 3 کارشناسی پیوسته

ه برا  حرومیت از تحصیلآموزش دانشکده موظف است حکم اخراج آموزشی دانشجویان مشمول م  .تبصره

جو مکلف دانش با وجود این ه ایشان ابالغ نماید.وضعیت تمام نمرات دانشجو صادر کرده ب محض روشن شدن

 باشد.شیوه نامه می و موظف به بررسی و انطباق شرایط تحصیل خود با مفاد این



 

 دم کسبدر صورت علی بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصی، دانشجویان مشمول تحصیل رایگان  .5ـ13

ربوط نمرة قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینة م

 .دنباشیم خودهم ورودی نوبت دوم مطابق تعرفة مصوب دانشجویان 

 ـ مرخصی تحصیلی14مادة

یوسته پرشناسی ر دورة کاپیوسته یک نیمسال و دد در دورة کاردانی و کارشناسی ناتواندانشجو می  .1ـ14

 دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

قف مجاز تواند بعد از کسب نظر گروه آموزشی مربوط با رعایت سشورای آموزشی دانشکده می  .2ـ14

 تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

ز بعد ا واز آموزش دانشکدة خود دریافت کند دانشجو فرم درخواست مرخصی تحصیلی را باید   .تبصره

 دد.در گرتکمیل و انجام مراحل آن، به دبیر خانة دانشکده تحویل نماید تا حکم مرخصی برای او صا

وات بدون احتساب در سننیمسال تحصیلی و  دو ر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو،حداکث  .3ـ14

 ست.اشگاه ز اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص داناعطای مرخصی افزون بر این مدت ا .تحصیلی است

شی صورت تأیید پزشک معتمد و موافقت شورای آموز ، درمدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو  .4ـ15

 دانشکده، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

 شروع ا سه هفته پیش ازدانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی باید درخواست کتبی مرخصی خود ر  .5ـ14

 اساس تقویم جامع دانشگاه، به مدیریت گروه آموزشی خود ارائه نماید. انتخاب واحد بر

 حصیلیتافت درخواست مرخصی مدیر گروه آموزشی باید تا انقضای مهلت دو هفته بعد از دری  .6ـ14

افقت باید مو ه روزدورا نیز ظرف ، نظر گروه مربوط را به شورای آموزشی دانشکده اعالم نماید و آن شدانشجو

، وانشجمرخصی د یا مخالفت خود را با درخواست دانشجو اعالم نماید. در صورت موافقت با درخواست

 ضروری است که آموزش دانشکده حکم مرخصی او را صادر کند.

 

 ـ انصراف از تحصیل15



 

یل صف از تحاز دانشگاه( انصراعدم ثبت نام  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی )بدون کسب اجازه   .1ـ15

 شود.محسوب می

ر بنام،  گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل به لحاظ عدم ثبتتصمیم  .2ـ15

ال روع نیمسشه از عهدة شورای آموزشی دانشکده است. این گروه از دانشجویان باید حداکثر تا انقضای دو ما

زشی نت آمورا همراه با مدارک مبتنی بر توجیه عدم ثبت نام به معاودرخواست بازگشت به تحصیل خود 

موزش آود و دانشکده تحویل نماید. بعد از انقضای این مدت بازگشت به تحصیل دانشجو مقدور نخواهد ب

 ظیفهظام ونان منصرف از تحصیلِ مشمول خدمت دانشگاه باید نسبت به ابطال معافیت از تحصیل دانشجوی

 دانشجو باید در خالل نیمسال تحصیلی، صورت موافقت با مراجعة دانشجو بدیهی است که در اقدام نماید.

 .صیلی برای آن نیمسال اقدام نمایدنسبت به دریافت حکم مرخصی با احتساب در سنوات تح

به  راجعهمبا  دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را  .3ـ15

رای ست فقط بااین دانشجو مجاز  به ادارة آموزش دانشگاه تسلیم کند.دانشکدة خود تکمیل و سپس  آموزش

یر این رد. در غود را پس بگی، تقاضای انصراف خاز تاریخ درخواست انصرافدو ماه انقضای مدت یک بار تا 

گونه  ت هیچاین مهل شود . در خاللحکم انصراف وی از تحصیل صادر می ، پس از انقضای این مهلت،صورت

عد از ب .شد صدور حکم انصراف صادر نخواهد اقدامی در خصوص دانشجو از قبیل ابطال معافیت تحصیلی یا

خواست  هلت درمتر از مقطع پذیرفته شده یا انقضای ابطال معافیت تحصیلی یا صدور مدرک در مقطع پایین

 .دور نخواهد بودهیچ وجه ممکن و مقمراجعه، بازگشت به تحصیل دانشجو به 

افت برای دری در صورت بهره مندی از تسهیالت تحصیل رایگان، دانشجوی منصرف از تحصیل  .4ـ15

ن رایگات تحصیال مندی ازملزم به تسویه حساب از بابت بهره عالوه بر تسویه حساب با دانشگاه، مدارک خود

 ت.ری است علوم، تحقیقات و فناوبر مبنای تعرفة اعالم شده از سوی سازمان امور دانشجویان وزار

 

 

 ـ مهمانی16 مادة

های تحصیلی مشخصی به صورت موقت اقدام به تغییر محل مواردی که دانشجو برای نیمسالدر   .1ـ16

 .شودها در مؤسسة مقصد شناخته مینماید، به عنوان دانشجوی مهمان برای همان نیمسالتحصیل خود می



 

ل حداقل گین کن)خود( با میا اقل دو نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدادر صورتی که دانشجو حد  .2ـ16

 رت علوم،شی وزانة خدمات آموزتواند تقاضای دو نیمسال مهمان شدن را از طریق ساماگذرانده باشد می 13

 .ارائه نماید تحقیقات و فناوری

و کارشناسی  ی مقاطع کاردانینیمسال و برا 4حداکثر مدت مهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته   .3ـ16

رش اه از پذیی دانشگدانشگاه ارومیه بر اساس مصوبة شورای آموزشنیمسال تحصیلی می باشد.  2ناپیوسته 

 معذور است. دایم تقاضای مهمان

، املس و چه بصورت نیمسال تحصیلی کانتخاب واحد درسی دانشجوی مهمان، چه بصورت تکدر  .4ـ16

ات مجاز ب سنوتمدید مهمانی دانشجو در قال .دأ و طبق شرایط مؤسسة مقصد باشدبباید با تأیید مؤسسة م

و برای دانشج ضروری است که .باشدگذرانده شده در دانشگاه مقصد می مهمانی مشروط به ارائة ریزنمرات

ف نصراامنزلة  تسویه حساب با دانشگاه مقصد به با دانشگاه مقصد تسویه حساب نماید. گزارش نمرات خود،

 گردد. مهمانی تلقی نمی تمدید از درخواست

مبدأ  مؤسسة گذراند، عیناً در کارنامة او درواحدهایی که دانشجوی مهمان در مؤسسة مقصد می  .5ـ16

 ثبت و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .

 أ صادرمهمانی توسط مؤسسة مبد هایلیة حالتصیل دانشجوی میهمان در کمدرک فراغت از تح  .6ـ16

 شود.می

لی ومانع مهمانی از مؤسسات غیر دولتی به مؤسسات دولتی در صورت موافقت مبدأ و مقصد بال  .7ـ16

 بعکس آن ممنوع است .

 شهریة موسسة مقصد براساس شهریة دانشجویان نوبت دوم خواهد بود .  .تبصره

 ی و غیر دولتی به مراکز علمی کاربردی ممنوع است .مهمانی از مؤسسات دولت  . 8ـ16

پذیرش  تعداد %10سقف پذیرش دانشجویان مهمان در هر سال تحصیلی برای کلیة مؤسسات دولتی  .9ـ16

 .باشدکل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می

 باشد : ط زیرشرای ، اولویت مهمانی با متقاضیانی است که حداقل دارای یکی ازدر شرایط برابر  .10ـ16



 

 الف ـ دانشجوی دختر

 طوری که یی بهب ـ فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجو

ن کفیل ه عنوابدانشجو به تشخیص مراجع قانونی عمالً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا 

 .خانواده شناخته شود

 عالج دانشجو به تأیید مراجع ذیصالح.خاص، صعب العالج و الج ـ بیماری 

مایت حت حویی تد ـ معلولیت مؤثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشج

 باشند .سازمان بهزیستی می

از قبل  )در زمان دانشجویی( در صورتی که محل اشتغال همسر دانشجو ، هـ ـ ازدواج دانشجوی دختر

 ازدواج، در نزدیک ترین محل به مؤسسه مقصد باشد .

 .اشندبصالح میوـ در مواردی که یکی از والدین شرایط خاص یا بیماری خاص به تشخیص مراجع ذی

رین محل زدیکتنز ـ دانشجویان خانم متأهل دارای فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در 

 به مؤسسة مقصد باشد .

 دانشجویان تحت پوشش کمیتة امداد .ح ـ 

 وی نیز دانشجو باشد . ط ـ دانشجویان پسر متأهل )ازدواج بعد از قبولی( که همسر

عات دانشجویان متقاضی مهمانی باید در خالل اردیبهشت ماه هرسال نسبت به تکمیل اطال .11ـ16

اقدام  همانیبرای دو نیمسال م ، تحقیقات و فناوریسامانه نقل و انتقال وزارت علوم درخواست شده در

بررسی  میسیونکسوی )غیر از احکام صادره از نمایند . دانشگاه ارومیه به تقاضاهای خارج از آن سامانه 

  ترتیب اثر نخواهد داد . (موارد خاص و ستاد شاهد

م زارت علوو انهامهای دانشگاه ارومیه نیازی به ثبت اطالعات در سبرای مهمانی در درون دانشکده  .تبصره

بدأ وزشی مجلب موافقت گروه آم دریافت دستور کتبی از آموزش کل و تواند بعد ازنیست و دانشجو می

وزشی روه آمجلب موافقت گنسبت به تهیة فرم مهمانی از آموزش دانشکده و مراجعه به دانشکدة مقصد و 

 ، نسبت به انجام مراحل مهمانی خود اقدام نماید.مورد نظر



 

ان نوبت انشجوید، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفة یان دورة روزانه در دوران مهمانیانشجود  .12ـ16

 .باشندقصد میدوم هم ورودی خود به دانشگاه م

ت و ثاب شهریة ، ملزم به پرداخت شهریة ثابت به مبدأ و کلانشجویان نوبت دوم در طول مهمانید  .13ـ16

 .متغیر به دانشگاه مقصد هستند

 متغیر دانشجویان مؤسسات غیر دولتی در طول دوره مهمانی ملزم به پرداخت شهریة ثابت و .14ـ16

 قصد مخت شهریة متغیر به مؤسسة )متناسب با واحدهای اخذ شده در مقصد( به مؤسسة مبدأ و پردا

 باشند.می

یت آن دم رعاعورت دانشجوی میهمان باید تابع تمام مقررات و شئونات دانشگاه مقصد باشد و در ص. 15ـ16

 مقررات ،دانشگاه مقصد می تواند از تمدید مهمانی وی خودداری کند.

 انتقال ـ17مادة

-رودیوشجویان از میانگین معدل دانانتقال دانشجو به مؤسسة دیگر، مشروط به کسب معدل باالتر   .1ـ17

ع انی برای مقطهای همان سال و همان رشته در مؤسسة مقصد، در مدت حداقل چهار نیمسال میهم

د. باشد میو مقص ناپیوسته و موافقت مبدأکارشناسی پیوسته و دو نیمسال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی 

مانی در سال مهکارشناسی و دو نیمع براین انتقال دائم دانشجو منوط به چهار نیمسال مهمانی در مقطبنا

 مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است .

، از غیر منوبت دو ووزانه به دوره های ر و نیمه حضوری به روزانه، از پیام نور نوبت دومال از دورة انتق  .2ـ17

 ست .نوع ادولتی به دولتی و از غیر دولتی به دانشکده های فنی حرفه ای و مراکز علمی کاربردی مم

 نع است .انتقال از مؤسسات دولتی به مراکز پیام نور و مؤسسات غیر دولتی بالما  .3ـ12

وم دوبت ان ننشجویدانشجویان دوره روزانه در دوران انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفة دا  .4ـ17

 باشند .هم ورودی خود به مقصد می

ر آزمون د زانهدانشجویان دورة روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمرة قبولی دورة رو .1تبصره

 .از پرداخت شهریه معاف هستند  عالی کشور، سراسری سازمان سنجش آموزش



 

زشی ، بق آموتمام نمرات درسی دانشجو )در مؤسسه مبدأ و مقصد( اعم از قبولی یا ردی و سوا  .2تبصره

ل او نگین کنمرات دروس پذیرفته شده در محاسبة میا تنها عیناً در کارنامة دانشجوی انتقالی ثبت و

 . محسوب می شود

 از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط مؤسسة مقصد صادر می شود . مدرک فراغت  .5ـ17

وابگاه ی، خانتقال انبرای دانشجوی انتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.  .6ـ17

 گر باشند. انتقالی نمی توانند متقاضی مهمان به دانشگاه های دی اندانشجوی 0دولتی تعلق نمی گیرد

 دروس مهمانیال از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در یک شهر ممنوع و صرفاً برای انجام انتق  .7ـ17

 مجاز می باشد .تکدرس 

 انشجود، انشگاهدت آن ، طبق درخواستغییر رشته به دانشگاه پیام نور برای انتقال یا انتقال توأم با  . 8ـ17

 باید دارای حداقل شرایط زیر باشد : 

 واحد درسی را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد. 24الف ـ دانشجو باید حداقل      

نیمسال  4ش از ب ـ  دانشجویان پسر فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی، نباید بی      

 تحصیلی در دانشگاه مبدأ تحصیل کرده باشد.

 باشد. 12معدل کل دانشجو نباید کمتر از پ ـ        

 و گرایش ـ تغییر رشته18مادة

ه یا یک رشت شناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند ازردانشجوی دوره های کاردانی و کا  .1ـ18

مان در ه گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر

 مؤسسه تغییر رشته یا گرایش دهد :

 در همان مؤسسهالف( وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو 

ؤسسه در در م ب( کمتر نبودن نمرة اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمرة کشوری آن رشته یا گرایش

 ، براساس کارنامة محرمانة دانشجو. سال پذیرش

 ج( امکان ادامة تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده



 

 موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی موسسه د(

ایش ته یا گریر رشـ دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق تغی تبصره

 دهد .

وابط ض ورایط تغییر رشته در دورة کارشناسی ناپیوسته ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن ش  .2ـ18

 امکان پذیر است . 1ـ18 ذکر شده در مادة

، از غیر ه روزانهببانه شی پایین به دوره های باالتر، از غیر دولتی به دولتی،از تغییر رشته از دوره ها .3ـ18

 حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.

که  ه هاییتغییر رشتة دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشت تبصره.

 سراسری صورت گرفته باشد، ممنوع است. پذیرش در آنها از طریق آزمون

 . شته باشدرتغییر  حایز شرایط انتقال وهم زمان أم با انتقال باید ودانشجوی متقاضی تغییر رشتة ت  .4ـ18

تقاضای خود  ن شده،دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته می توانند خارج از سامانه تعیی  .تبصره

حراز اصورت ر به مؤسسة مبدأ ارائه کند تا د، ن شده در تقویم جامع دانشگاهتعییدر محدودة زمانی  را

 و مقصد، انتقال توأم با تغییر رشتة آنها انجام شود . شرایط، با موافقت مبدأ

و رسی ید بر، در گروه آموزشی رشتة جدیا گرایش قبلی گذرانده است شتهدروسی که دانشجو در ر  .4ـ18

ه یا وس رشت، با درشود که به تشخیص گروه آموزشیط دروسی از وی پذیرفته میود و فقشمعادل سازی می

 12ر از س کمتیک از آن درو گرایش جدید ، اشتراک محتوایی )طبق برنامة مصوب( داشته باشد  و نمرة هر

نامة ر کاردو سنوات . در این صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمرة آنها با احتساب در معدل کل نباشد

 ماند.انشجو ثبت و باقی مید

 حدـ تطبیق وا19مادة

برای  ی شدهتطبیق واحد : به جریان برابر سازی واحدهای گذراندة دانشجو با واحد های درسی پیش بین

 شود .گفته می« تطبیق واحد»صیل دانشجو رشته و گرایش در حال تح

 تطبیق واحد برای سه برنامة زیر قابل اطالق است :



 

واحدهای گذراندة دانشجو در مقطع و دورة پیش از پذیرش دانشجو در تطبیق  . 1ـ19

 .رشته/گرایش فعلی او

ی نظام ضوری با واحدهای درسهای نیمه حضوری و غیر حتطبیق واحدهای درسی تخصصی دوره  .1ـ1ـ19

قابل  16باالی  تنها واحدهای عمومی با تأیید گروه آموزشی مربوط با نمرة های حضوری ممنوع است.آموزش

 تطبیق خواهد بود.

ا بعمومی  هایتطبیق واحدهای درسی مقطع پایین با مقطع باال ممنوع است مگر در مورد واحد  .2ـ1ـ19

 این شیوه نامه.  1ـ2ـ19شرایط مندرج در بند

کسان تطبیق واحدهای درسی تخصصی و عمومی هم مقطع  با نظام آموزشی و رشته/گرایش ی  .3ـ1ـ19

 .ی مربوط مجاز استو با تأیید گروه آموزش 12ای درسی با نمرة باالی تنها برای واحده

م به اکه اقدای و مؤسسات آموزش عالی های فنی و حرفهتطبیق واحدهای درسی آموزشکده  .4ـ1ـ19

   .ع است های غیر سراسری سازمان سنجش یا بدون آزمون می کنند ممنوپذیرش دانشجو از طریق آزمون

 های درسی فعلیدر دانشگاه یا رشتة دیگر با واحددهای گذراندة دانشجو تطبیق واح .2ـ19

 .دانشجو متعاقب انتقال دایم یا تغییر رشتة تؤام با انتقال

 ت .با تأیید گروه آموزشی مربوط مجاز اس 12تطبیق واحدهای عمومی با نمرة باالی   .1ـ2ـ19

یید گروه با تأ 12و مقطع با نمرة باالی  های تخصصی با رعایت همسانی رشتهتطبیق واحد  .2ـ2ـ19

 آموزشی مربوط مجاز است .

فعلی  کارنامة های دانشجو دردر همان رشته و گرایش تمام واحد در صورت انتقال دایم دانشجو  .3ـ2ـ19

براین . بناخواهد بوداو ثبت خواهد شد ولی تنها نمرات پذیرفته شدة دانشجو در میانگین کل او مؤثر 

 .یناً در کارنامة او ثبت خواهد شدهای دانشجو در دانشگاه قبلی عمشروطی

د تطبیق شده یک واح 20، به ازای حداکثر هر ته یا انتقال تؤام با تغییر رشتهدر صورت تغییر رش .4ـ2ـ19

حصیلی نوات تستنها نمرات پذیرفته شده با احتساب در  نیمسال تحصیلی در کارنامة دانشجو ایجاد شده و

 نیمسال ثبت خواهد شد . در آن 



 

 .سی اوهای درمهمانی در دانشگاه دیگر با واحد تطبیق واحدهای گذراندة دانشجو در دورة . 3ـ19

کرده  دریافت دانشجو به هنگام مهمانی باید فرم پیشنهاد واحد درسی را از گروه آموزشی خود  .1ـ3ـ19

 های درسیواحد رائه کند و خارج ازگاه مقصد ا، به دانشمراحل مهمانی در ادارة کل آموزش بعد از انجام

الفاصله ب ،حدب وادر صورت وقوع هرگونه تغییر در انتخا پیشنهاد شده هیچ واحد دیگری را انتخاب نکند.

دام مقصد اق موزشیآبه گروه باید نسبت به دریافت اصالحیِة انتخاب واحد از گروه آموزشی مبداء و ارائة آن 

موزشی آگروه  های مغایر با واحدهای پیشنهادیت دانشگاه ارومیه از پذیرش واحدردر غیر این صو .نماید

 مبداء معذور خواهد بود .

ه ود را بدانشجوی مهمان موظف است که در پایان هر نیمسال ریزنمرات واحدهای گذراندة خ  .2ـ3ـ19

 دانشگاه ارومیه ارائه کند.

احدهای وتعداد  ، برای تطبیق با عنوان ودانشگاه مقصدگذراندة دانشجو در  ریز نمرات واحدهای  .3ـ3ـ19

 پیشنهاد شده، به گروه آموزشی مبداء ارسال خواهد شد .

ده در عیین شتبا رعایت ضوابط  تمام نمرات واحدهای گذراندة دانشجو اعم از مردودی و قبولی  .4ـ3ـ19

 ، در کارنامة دانشجو ثبت خواهد شد .این شیوه نامه

 از تحصیلـ فراغت 20مادة

 ،حسب مورد گذرانده باشد 12به دانشجویی که کلیة واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل   .1ـ20

 شود .مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می

وزش ة آمداردانشجو در سامانة آموزش ا آخرین نمرة درسقطعی تاریخ دانش آموختگی ، زمان ثبت  .2ـ20

 دانشگاه است .

ها ، تنساندبر 12اند معدل کل خود را به در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتو  .3ـ20

ا نمرة حداکثر برا که  واحد از دروس دوره 20شود تا با اخذ مجدد حداکثریک نیمسال به وی فرصت داده می

فت کند، در غیر برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریا 12خود را به حداقل اند ، میانگین کل گذرانده 12

 شود .تحصیل محروم می ادامة این صورت از



 

ورة در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده شدة دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در د .4ـ20

تواند باشد، میتر یا باال 12کل برابر یا بیشتر از واحدهای مورد نیاز کاردانی با معدل  کارشناسی پیوسته،

شجوی دانه بمدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند؛ در غیر این صورت به دانشجوی مذکور و همچنین 

معدل  ورات م، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج نمنصرف یا محروم از تحصیل

 .کل داده خواهد شد

احد و 68حداقل  ،از تحصیل دورة کارشناسی پیوسته در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم .5ـ20

رانده واحد از سایر واحدهای درسی رشتة خود را گذ 58واحد درس عمومی و  10حداکثر  درسی شامل

 .افت کندمی تواند مدرک کاردانی در همان رشته را دری 12مشروط به احراز معدل کل حداقل،  باشد،

ارشناسی منصرف یا محروم از تحصیل در دورة ک ،97ما قبل  در صورتی که دانشجویان ورودی .1تبصره

 دانشگاه ن صورتدر ای، باشدگذرانده  پیوسته بیش از واحد های مورد نیاز دورة کاردانی را بانمرة قبولی

در آن  که میانگین کل دانشجو دهدمی کاردانی قرار میانگین کل برای صدور مدرک الک مدروسی را 

 د.یا باالتر شو 12دروس،

 ،پیوسته منصرف یا محروم از تحصیل در دورة کارشناسی به بعد، 97و  97دانشجویان ورودی  .2تبصره

 .را احراز نمایند شده اخذدروس در  12میانگین کل باید شرط برای دریافت مدرک کاردانی، 

 

شته رآن  رصدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دورة کاردانی مصوب د  .6ـ20

 گیرد.ل دانشجو انجام میمحل تحصیدانشگاه یا مجری بودن 

 کرت مددریافتسویه حساب و اگر دانشجوی کارشناسی پیوسته با درخواست خود تحصیلش را با   .7ـ20

 کاردانی به پایان رسانده باشد، حق درخواست بازگشت به تحصیل نخواهد داشت .

 موختهآدانش  یان متعهد به خدمت در ادارات وسازمانها، به خودپایان تحصیل دانشجو موقت مدرک . 8ـ20

 . هد شدارسال خوا مدرک به آدرس ادارات و سازمانهای مربوط پس از صدورتحویل داده نخواهد شد و 



 

، رده باشدبا دانشگاه تسویه حساب کخدمت ندارد و  دانشجویی که تعهد رایدر مرحلة نخست ب  .9ـ 20

تسویه  هدات وانجام تعصدور دانشنامة نهایی منوط به  صادر خواهد شد. ان تحصیالتگواهی نامة موقت پای

 حساب با امور دانشجویان است.

 :ه برای فراغت از تحصیل دانشجویانمراحل پیش بینی شد  .10ـ20

 .دهجهت بررسی واحدهای درسی گذران یالف ـ تهیة کارنامة کامل و ارجاع به گروه آموزش     

 .بیه حساهای تعیین شده جهت تسوموزش کل و مراجعه به بخشیافت فرم تسویه حساب از آب ـ در     

 انشکدةدهای مختلف ای برای تسویه حساب با بخشج ـ دریافت فرم تسویه حساب درون دانشکده      

 .محل تحصیل دانشجو

 . مدرکد ـ ارائة فرمهای تکمیل شده به آموزش کل جهت صدور      

ویان یة دانشج، برای اجرا در مورد کلموزشی دانشگاه جلسة شورای آ نهصدو هیجدهمینمه در این شیوه نا

ز نیمسال غااز آ، رسیدهکه سقف سنوات مجاز تحصیلی آنان برابر مفاد این آیین نامه به اتمام ن دانشگاه ارومیه

 ، به تصویب رسید.97-98اول سال تحصیلی 


