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  به نام خدا

  دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه براي آیین نامۀ آموزشی

  

با تحوالت شگرف صورت گرفته در آن، هاي علمی در جهان امروز همراه پیشرفت رشد روز افزون    
انداز بیست سالۀ سند چشم هاي موجود وي دقیق، اساسی و منطبق با واقعیتریزضرورت توجه به برنامه

اراي ، جامعه ایرانی داندازدر افق بلند این چشم. ان را بیش از پیش روشن ساخته استجمهوري اسالمی ایر
. ، در قلمرو سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار داردهایی است که بخش مهمی از آنویژگی

و هاي آموزشی کشور بسیج شود و با نقد و ظرفیتالزم است تمامی امکانات  براي تحقق چنین رسالتی،
هاي آموزشی فی برنامه، براي پاسخگویی به نیازها و ارتقاي سطح کیبررسی وضعیت موجود و نوسازي آن

  .تالش الزم انجام پذیرد

 15 در مادة هاي نظام آموزش عالی کشور و فرصت پیش آمدهبا توجه به اهداف و رسالت به این منظور،    
ها و کیفی سازي برنامه) 15/10/1389بمصو(ون برنامۀ پنج سااللۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسالمی ایران قان

نامه مد نظر قرار گرفته است، این شیوههاي تحصیلی در آن ی رشتههاي کیفبخصوص ارتقاي شاخص
ارت علوم، نامه آموزشی ابالغ شده از سوي وزت و انتظارات موجود بر اساس آیینمتناسب با الزاما

، ابالغ شده به  آموزش عالی شوراي عالی برنامه ریزي28/7/93 مصوب جلسۀ مورخ( تحقیقات و فناوري
  .تدوین شده است و مصوبات شوراي آموزشی دانشگاه ارومیه،) 24/12/93مورخ 244759/2شماره 

  هدف .1مادة

ربیت نیروي انسانی متعهد، هدف از تدوین این شیوه نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاهی براي ت    
 و هاي آموزشی دانشگاه ارومیهفعالیتسازي و روانمتخصص، متناسب با نیازهاي جامعه و ایجاد هماهنگی 

  .هاي موجود در جهت ارتقاي سطح کیفی آموزش دانشجویان استاستفادة بهینه از ظرفیت

  تعاریف. 2مادة

  .وزارت علوم ، تحقیقات  و فنّاوري:  وزارت 1ـ2
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اعم از دولتی و غیر (و پژوهشی  ها و مؤسسات آموزش عالیه دانشگا هر یک ازمنظور  :دانشگاه. 2ـ2

کاردانی، از دوره هاي مجري یک  هر یک از است که داراي مجوز تأسیس از مراجع ذیربط بوده و) دولتی
  .ه هستندکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوست

نشجو در طول سنوات مجاز دورة تحصیلی بدون پرداخت هزینه منظور آموزش دا :آموزش رایگان. 3.ـ2

آموزش رایگان براي هر دانشجو، در هر .در دانشگاه هایی است که از بودجۀ عمومی دولت استفاده می کنند

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

زش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت فردي است که در یکی از دوره هاي آمو :دانشجو.  4ـ2

  .نام کرده مشغول به تحصیل است

منظور شیوه اي از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت هاي  :حضوري.  5ـ2

  .آموزشی دانشگاه شرکت می کند

هاي آموزشی منظور شیوه اي از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت : غیر حضوري. 6ـ2

  .الزامی نیست

ي و بخشی از آن حضوربخشی از آن به صورت  منظور شیوه اي از آموزش است که :نیمه حضوري. 7ـ2

  .به صورت غیر حضوري انجام می شود 

عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوي دانشگاه انتخاب  :راهنماي آموزشی 7ـ2

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

منظور مجموعۀ به هم پیوسته اي از دروس هر رشتۀ تحصیلی است که هدف مشخصی  :برنامۀ درسی 8ـ2

  .را دنبال می کند و برنامۀ آن توسط شوراي عالی برنامه ریزي به تصویب رسیده است 

سیاستگذاري بخشی دانشگاه می باشد که یکی از شوراهاي تخصصی اولین سطح :  شوراي آموزشی. 9ـ2

در حوزة معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می شود و نسبت به 
سیاستگذاري و برنامه ریزي به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شوراي 

  .دانشگاه و هیئت رئیسه اقدام می نماید
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شوراي آموزشی می تواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به شوراي آموزشی دانشکده  .تبصره 

بر این اساس شوراي آموزشی دانشگاه ارومیه موارد زیر از .یا گروه آموزشی یا کمیتۀ منتخب تفویض کند
  :اختیارات خود را به شوراي آموزشی دانشکده ها تفویض نموده است 

  یب درخواست حذف واحد دانشجویان اعم از پزشکی یا تکدرسـ بررسی و تصوالف 

  ـ بررسی و تصویب درخواست حذف نیمسال دانشجویانب 

  ـ بررسی و تصویب درخواست مرخصی با احتساب سنوات دانشجویانپ 

ـ بررسی و تصویب تقاضاي انتقال دائم یا موقت دانشجویان در چارچوب مقررات آیین نامۀ مصوب ت 
  دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوريسازمان امور 

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

ـ بررسی و تصویب مقدماتی تأسیس رشته هاي تحصیلی و تنظیم مدارك الزم براي ارجاع به شوراي ج 
  آموزشی دانشگاه

  جویانـ بررسی و تصویب ظرفیت پذیرش دانشچ 

ـ بررسی و تصویب درخواست تغییر در سرفصل هاي مصوب رشته ها بعد از وصول صورت جلسۀ ح 
  گروه و ارجاع مصوبۀ شوراس آموزشی دانشکده و گروه به شوراي آموزشی دانشگاه

ـ بررسی و تصویب پایان نامه هاي مقطع کارشناسی ارشد و صدور حکم به دانشجو،گروه،حسابداري و خ 
  الت تکمیلی دانشگاهادارة تحصی

د ـ بررسی و پذیرش در خواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل، مشروط به ارائۀ 
ه و عدم انقضاي دو ماه از تاریخ صدور حکم انصراف از تحصیل دانشجو مدارك موج.  

پیوسته تا مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد  هاي کاردانی،منظور دوره: دوره. 10ـ2

  .شودضوري، طبق ضوابط مربوط برگزار می، نیمه حزمون جامع است که به صورت روزانه، نوبت دومآ
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آموزشی است که براي ارتقاي سطح دانش فنی، کارآیی و توانایی دانشجو در رشتۀ : آموزش مهارتی. 11ـ2

  .مربوط برگزار می شود

عملی یا  ساعت، 16ه مفاد آن به صورت نظري مقدار یا میزان درسی است ک: واحد درسی.12ـ2

عرصه ساعت، کارورزي یا کار در  48)بازدید علمی(کارگاهی یا عملیات میدانی ساعت، 32آزمایشگاهی
و طبق برنامۀ در طول یک نیمسال تحصیلی یا دورة تابستانی ساعت 120کارآموزي ساعت،  64کاربرد 

 مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن از ،ي پروژه هستندهایی که دارارشته .شودمصوب درسی ارائه می
   .شودسوي گروه آموزشی مربوط تعیین می

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن براي رفع کمبود دانش یا  :درس جبرانی. 13ـ2

  .مهارت دانشجو، در آغاز دورة تحصیلی مربوط ضروري است

هاي علمی است که به لحاظ موضوع کامالً مشخص فرعی از گروهیکی از شعب : رشتۀ تحصیلی. 11ـ2

  .هاي علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامداست و از موضوعات گروه

هر یک از شعب یک رشتۀ تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که اختالف :  گرایش تحصیلی. 12ـ2

  .کل واحدها بیشتر باشد% 30کل واحدهاي رشته کمتر و از % 7د از دروس در دو گرایش از یک رشته نبای

شود و دانشجو با ست که پس از دورة متوسطه آغاز میدورة تحصیلی ا: ناپیوسته دورة کاردانی. 13ـ2

  .شوددانی نایل میواحد درسی طبق برنامۀ درسی مصوب رشتۀ تحصیلی به دریافت مدرك کار 68 گذراندن

شود و دانشجو با ست که پس از دورة متوسطه آغاز میدورة تحصیلی ا: اسی پیوستهدورة کارشن. 14ـ2

نامه را طرح پژوهشی یا پایان ،حسب رشته( واحد درسی و طبق برنامۀ درسی مصوب 130حداقلگذراندن 
  .شودبه دریافت مدرك کارشناسی نایل می )نیز شامل شود

شود و دانشجو با ت که پس از دورة کاردانی آغاز میسدورة تحصیلی ا: دورة کارشناسی ناپیوسته. 15ـ2

  .گرددمدرك کارشناسی ناپیوسته نایل می واحد درسی و طبق برنامۀ مصوب به دریافت68گذراندن تعداد 

با توجه به مواد  است که در دورة متوسطه هاي مختلف تحصیلیمجموعۀ رشته: گروه آزمایشی. 16ـ2

  .دآزمونی مشترك، دسته بندي می شو
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داراي  بنیادي ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادي عضو هیئت علمی: گروه آموزشی. 17ـ2

رشتۀ تحصیلی در دانشگاه تشکیل  ،ایجاد و راه اندازي آن است که با تخصص مشترك در یک رشتۀ علمی
   .می شود

قررات جاري، در مؤسسه ماي است که در مهلت مقرر و براساس ضوابط و پذیرفته شده: دانشجو. 18ـ2

  .کندثبت نام می

با رعایت انتخاب ) غیر از تابستان( دانشجویی است که در یک نیمسال تحصیلی: دانشجوي مشروط. 19ـ2

تواند در نیمسال بعد احراز می کند؛ چنین دانشجویی نمی 12میانگینی کمتر از واحد درسی،  12حداقل 
  .واحد درسی انتخاب نماید 14بیش از 

مشروط  دانشجوي مشروطی که در یک نیمسال تحصیلی با تعداد واحدهاي کمتر از حدنصاب، . صرهتب

واحد  14تواند بیش از چنین دانشجویی در نیمسال بعد نمیشود؛ تلقی می »مشروط بالقوه« شده باشد،
  .آن نیمسال قابل احتساب نیست هاي او،نماید اما در شمارش تعداد مشروطیدرسی انتخاب 

این شیوه تنها شامل آن  تحصیل حضوري است،اي از تحصیل در چارچوب شیوه :معرفی به استاد. 20ـ2

در این شیوه  .کندل انتخاب میصیشود که دانشجو بعد از ثبت تمام نمراتش براي فراغت از تحدروسی می
ی درس براساس منابع دانشجو ملزم است تا بعد از هماهنگی با استاد معرفی شده براي فراگرفتن کمی و کیف

، در تاریخ تعیین شده نسبت به شرکت در بدون الزام به حضور در کالس تعیین شده در سرفصل درس
  .آزمون آن اقدام نماید

هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر فردي است که یکی از دوره: دانش آموخته. 20ـ2

  .ه باشددکرط را دریافت ضوابط معین، گواهی یا مدرك تحصیلی مربو

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

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

  ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره. 3مادة 

  .صالحبرابر مصوبات و مقررات مراجع ذي آموزش عالیداشتن شرایط عمومی ورود به  .1ـ3
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  .احراز توانمندي علمی مطابق مقررات وزارت .2ـ3

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

هفته آموزش  6ی شامل هفتۀ آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دورة تابستان 16نیمسال تحصیلی شامل 
  .و یک هفته امتحانات پایان دوره است

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

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

ش عالی هاي آموزشی و درسی مصوب شوراي برنامه ریزي آموزدانشگاه ارومیه موظف است، برنامه .6مادة

   . اي که پذیرش دانشجو داشته است ، اجرا نمایدرا براي دوره» وزارت«

  ـ ثبت نام7مادة

زش عالی کشور، باید در موعد دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسري سازمان سنجش آمو  .1ـ7

  .دام نماید، در محل تحصیل خود حاضر شده نسبت به تکمیل پروندة آموزشی و دانشجویی خود اقمقرر

، به منزلۀ انصراف دانشجو از تحصیل موعد مقرر بدون دلیل قانع کننده تبصره ـ عدم مراجعۀ دانشجو در
  .تلقی خواهد شد 

مدارکی که دانشجو باید براي تکمیل پروندة آموزشی خود به دانشگاه محل تحصیل خود تحویل   .2ـ7

  :تند ازردهد عبا

یق سایت دانشگاه برنامۀ زمانبندي دانشگاه که هر سال از طر ثبت نام اینترنتی طبقپرینت الف ـ 
  .گرددارومیه اعالم می

پایان تحصیالت دورة متوسطه و پیش دانشگاهی مورخ به تاریخی پیش از موقت گواهی اصل ب ـ 
  .مهر ماه سال پذیرش

  ـ کپی تمام صفحات شناسنامهپ 

  ج ـ کپی کارت ملی
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کپی پایان خدمت یا معافیت از اصل و  ،معافیت از آن م خدمت سربازي یاد ـ در صورت انجا
؛ در غیر این صورت دانشجو باید درخواست معافیت تحصیلی صادر شده به هنگام ثبت خدمت نظام وظیفه

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

  3×4عکس هقطع 6هـ ـ 

  .در اختیار دانشجو قرار گرفته استزش وکه از سوي ادارة کل آمفرمهایی و ـ تکمیل 

   .از باجۀ پستی مستقر در ادارة کل آموزش تأییدیۀ تحصیلیارائۀ رسید پستی زـ 

  .کندرکی که سازمان سنجش اعالم میح ـ ارائۀ مدا

  .دریافت کارت دانشجویی   .3ـ7

مندي از ها و ارائۀ مدارك الزم جهت بهرهمراجعه به ادارة کل امور دانشجویان براي تکمیل فرم   .4ـ7

  .خوابگاه و کارت غذا

  )سنوات تحصیلی( هاـ طول دوره 8مادة 

هاي سال و در دوره 2ناسی ناپیوسته هاي کاردانی و کارشحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره  .1ـ8

  .تسال اس 4کارشناسی پیوسته 

، محروم از تحصیل شناخته رر تحصیل خود را به پایان برسانددانشجویی که نتواند در مدت مق  .2ـ8

   .خواهد شد

هاي کاردانی و ت یک نیمسال براي دانشجویان دورهموافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مد .تبصره 

اي که حداکثر مدت مجاز یوستههاي کارشناسی پنیمسال براي دانشجویان دورهیک و کارشناسی ناپیوسته 
 تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و ادامۀ تحصیل آنها از لحاظ مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد

عالوه بر این فرصت  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از اختیارات شوراي آموزشی دانشگاه است؛
تحصیل دانشجو،حداکثر یک نیمسال دیگر به سنوات تواند با تشخیص موجه بودن درخواست ادامۀ می
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در صورت تشخیص موجه بودن اطالۀ تحصیل دانشجو از سوي کمیسیون بررسی  .دانشجو اضافه کند 
مصوب هیئت دانشگاه، دانشجو تنها با پرداخت شهریه براساس تعرفۀ یا شوراي آموزشی موارد خاص 

  .از سوي آن کمیسیون ادامه خواهد داد به تحصیل خود در مدت تعیین شدهرئیسۀ دانشگاه 

  ـ انتخاب واحد9مادة

با مراجعه به در موعد مقرر بایست یل پرونده و احراز هویت دانشجویی، میدانشجو بعد از تکم  .1ـ9

  .، نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایدارومیهآموزش دانشگاه اي رایانهسامانۀ 

  .واحد درسی تنظیم نماید 20 و حداکثر 12 را میان حداقلدانشجو باید واحدهاي انتخابی خود   .2ـ9

غیر از ( ، در نیمسال بعدباشد 12ي تحصیلی دانشجو کمتر از هااگر میانگین نمرات یکی از نیمسال .3ـ9

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

به هر دلیلی ) جز آخرین نیمسال تحصیلی( سال تحصیلیواحدهاي انتخابی دانشجو در ابتداي هر نیم  .4ـ9

در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقیماندة دانشجو در پایان نیمسال، . واحد درسی باشد 12نباید کمتر از 
واحد  12به کمتر از ) به تشخیص شوراي آموزشی دانشکده(بنا به دالیل موجه و خارج از ارادة دانشجو 

در هر حال . شودامل در سنوات تحصیلی وي محسوب میل به عنوان یک نیمسال کدرسی برسد آن نیمسا
در هر نیمسال تحصیلی ) سیواحد در 12(رسمیت تحصیل دانشجو با رعایت حدنصاب حداقل واحد 

هاي خود را توانند تعدادي از واحدیان در هر مرحله از تحصیل خود میگردد بنابراین دانشجومحقق می

واحد کمتر باشد  12از  پس از حذف واحد، اگر تعداد واحدهاي باقیماندة دانشجو اماحذف نمایند 
هاي نخواهد بود و چنانچه تعداد واحد واحد درسی 14دانشجو در نیمسال بعد مجاز به انتخاب بیش از 

واحد باشد آن نیمسال براي او با احتساب در سنوات تحصیلی حذف  8باقیماندة دانشجو کمتر از 
  .ان داده و نمرة قبولی گرفته باشدحتی اگر چند واحد درسی را در آن نیمسال امتح خواهد شد

در آن  تعداد واحدهاي انتخابی او باشد و 12کمتر از اگر میانگین نمرات دانشجو در نیمسالی  .1تبصره

ه عنوان ، آن نیمسال بدرسی برسدواحد  12از  تربه پایین  دانشجوبنا به شرایط خارج از ارادة  نیمسال
 14بیش از  در نیمسال بعد  مجاز به انتخاب ییدانشجوچنین  لیخواهد شد وننیمسال مشروطی شناخته 
  .واحد درسی نخواهد بود
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  .واحد درسی است 6حداکثر تعداد واحدهاي قابل انتخاب در ترم تابستانی،   .5ـ9

 در دورة تابستانی واحد درسی 8 در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل ناگزیر از انتخاب  .تبصره

تابستانی انتخاب  دورةواحد، می تواند آن واحد هاي درسی را در  8باشد،به شرط ارائۀ و انتخاب تمام آن 
   نماید؛

نیازها ، دانشجو در نیمسال آخر فارغ از رعایت شرایط مترتب بر نیمسال مشروطی یا رعایت پیش  .6ـ9

واحد درسی هیچ واحد  24، مشروط به آنکه غیر از آن تخاب نمایدان واحد درسی 24تواند حداکثر تا می
  .اي براي فراغت از تحصیل نداشته باشدباقیمانده

تواند ، باقیمانده داشته باشد ، میتنها دو درس نظريدر صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل   .7ـ9

  .صورت معرفی به استاد بگذراندبه وزشی خود استاد راهنماي آمبعد از تأیید آن دو درس را 

چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی ـ نظري را اخذ ولی نمرة قبولی کسب نکند اما دورة .  1تبصره

صورت عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظري آن درس را به 
  .معرفی به استاد اخذ نماید

هفته دو حداقل  براي آمادگی دانشجو واحد درس معرفی به استاد و امتحان آن بایدمیان انتخاب   .2تبصره

   .ه شودنظر گرفت فاصله در

هاي نیازي واحدها مطابق سرفصلهاي درسی خود ملزم به رعایت پیشدانشجو در انتخاب واحد  . 8ـ9

  .کشور یا هیئت ممیزة دانشگاه است ریزي آموزش عالیمصوب شوراي برنامه

طبق (دروس ) خرأتقدم و ت(چگونگی و ترتیب ارائۀ کلیۀ دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز   .1صرهتب 

  .بر عهدة شوراي آموزشی گروه است) برنامۀ درسی مصوب

جو یا صدور حکم مرخصی تحصیلی منوط به انتخاب واحد دانش ارائۀ گواهی اشتغال به تحصیل،  .9ـ9

  . است

آموزش کل و بقیۀ  حصیل براي نظام وظیفه و گذرنامه از طریق ادارة ثبت نامگواهی اشتغال به ت .1 تبصرة

  .شودد از طریق آموزش دانشکده صادر میموار
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  آموزش باید توسط ادارة امور  بعد از تأیید ادارة کل ،صدور هرگونه گواهی به زبان انگلیسی  .2تبصره 

  .الملل دانشگاه به زبان انگلیسی ترجمه شودبین

  ـ حذف درس10مادة 

 نامهاین شیوه 4ـ3 با رعایت مفاد مادة تواند تا موعد مقرر در تقویم جامع دانشگاهیدانشجو می  .1ـ10

  . واحدهاي انتخابی خود اقدام نمایداز  تعداد مشخصینسبت به حذف 

در  هاي انتخاب شدة خود اقدام نماید که خللیتواند نسبت به حذف واحددانشجو تا آنجا می  .1صرةبت

استاد راهنماي دانشجو چنانچه از نظر  .نرساند حداکثر مدت مجاز تحصیل اوفراغت از تحصیل او در طول 
 هاي مکرر امکان فراغت از تحصیلنشان از آن داشته باشد که با حذفتعداد واحدهاي باقیماندة دانشجو ،

در هر  .الفت کندهاي درسی او مختواند با حذف واحدمی استاد راهنمادر موعد مقرر  برایش مقدور نیست، 
  .مستلزم تأیید استاد راهنماي آموزشی است اي از تحصیل حذف واحد درسی در هر مرحلهحال 

دانشجو با حذف هر واحد درسی در مدت بعد از  بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی، .2 تبصرة

، براي رسیدر هر مادة د 10از نمرة زیر حذف و اضافه تا موعد تعیین شده در تقویم جامع دانشگاه یا احر
  .خواهد بودمصوب هیئت رئیسۀ دانشگاه انتخاب واحد مجدد آنها ملزم به پرداخت شهریه براساس تعرفۀ 

جلسات یا در جلسۀ امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند،  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از   .2ـ10

وزشی دانشکده غیر موجه تشخیص داده شود، نمرة آن درس چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آم
ه، آن درس حذف می شود واحد  12در این صورت رعایت حد نصاب . صفر و در صورت تشخیص موج

در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات 
  .تحصیلی وي محسوب می شود

، »حذف و اضافه«با عنوان موعد  تواند در موعد تعیین شده در تقویم جامع دانشگاهمی دانشجو  .3ـ10

هاي انتخابی خود درس به درس 2هاي انتخاب شدة خود یا افزودن درس از درس 2نسبت به حذف 
  . ، اقدام نمایدو حداقل واحدهاي انتخاب شدهمشروط به رعایت حد نصاب حداکثر 
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و با  در تقویم دانشگاهی شده تا موعد تعیین نامهاین شیوه 4ـ3 با رعایت مفاد مادة توانددانشجو می  .4ـ10

با  نیمسال خود واحد هاي درسییا کل یک درسصرفاً  نسبت به حذف اضطراري تأیید استاد راهنماي خود
   .اقدام نماید احتساب در سنوات تحصیلی

  ي کالسیهاـ غیبت11مادة

  .الزامی است کالس جلساتحضور دانشجو در تمام   .1ـ11

جلسۀ امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد،  جلسات و یا در 16/3 اگر دانشجو در درسی بیش از  .2ـ11

شوراي آموزشی دانشکده، حذف خواهد  موجه بودن غیبت دانشجو از سوي با تشخیصآن درس تنها 
  .و در غیر این صورت نمرة صفر براي آن درس ثبت خواهد شدشد 

اسامی  ،حداکثر سه هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی اعضاي محترم هیئت علمی باید  .3ـ11

؛ در غیر این به آموزش دانشکده تحویل دهنددانشجویانی را که مشمول غیبت بیش از حد مجاز هستند کتباً 
  .انشجو در جلسۀ امتحان نخواهد بودصورت منعی قانونی براي شرکت د

یا آزمونهاي میان نیمسال و  ص موجه بودن غیبت دانشجو در طول نیمسال تحصیلیمرجع تشخی  .4ـ11

  .، شوراي آموزشی دانشکده استپایان نیمسال

هاي حذف شده بنا به غیبت بیش از حد مجاز یا درسجاز تحصیلی ،مبعد از اتمام سقف سنوات  . 5ـ11

  .ودغیبت در آزمون، در انتخاب مجدد مشمول پرداخت شهریه خواهد ب

  ـ آزمون ها12مادة

، انجام تکالیف درس براساس حضور و فعالیت کالسی ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر  .1ـ12

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

  .مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است  .2ـ12

شرط گزارش نمره از  .، الزامی استو عملیحان پایان نیمسال براي هر درس نظري برگزاري امت  .3ـ12

  .، شرکت دانشجو در آزمون پایان نیمسال است سوي استاد درس
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 معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمرة درس است که به صورت عددي از صفر تا بیست .4ـ12

  .باشدمی) 0- 20(

   .نمره از بیست باشد 12کمتر از  بایددر هر حال ناز کل نمره نیمسال نمرة آزمون پایان  سهم  .5ـ12

روز از تاریخ برگزاري امتحان نسبت به ثبت  10مدرس هر درس موظف است تا حداکثر بعد از   .6ـ12

  .موزش دانشگاه اقدام نمایدآموقت نمره از طریق سامانۀ 

روز از ثبت موقت نمرات نسبت به ثبت  7 و حداکثر 5 مدرس درس باید بعد از انقضاي حداقل  .7ـ12

  .اقدام نمایدودن آن نهایی و قطعی نم

و  ، پروژهکارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه نمرات دروس تمرین دبیري، کارآموزي، . 8ـ12

صورتی که به تشخیص مدرس و  شود، درا تکلیف پژوهشی ارائه میبدروسی که در برنامۀ مصوب تؤام 
 ،شودناتمام تلقی می میسر نباشد، آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلیتأیید گروه 

  .روز از تاریخ پایان امتحانات، به نمرة قطعی تبدیل شود 45نمرة ناتمام باید حداکثر ظرف مدت 

ک تواند ظرف مدت یداشته باشد، میدانشجویی که به نمرة ارزیابی درس، تقاضاي تجدید نظر   .9ـ12

به ادارة آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم  تقاضاي تجدید نظر کتبی خود را هفته از تاریخ اعالم نمره،
از تاریخ دریافت تقاضاي تجدید نظر  مدرس هر درس نیز موظف است، ظرف مدت یک هفته. کند

طعی را به ادارة دانشجویان، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمرة ق
   .آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعالم کند

یحات در صورتی که دانشجو نسبت به نمرة خود درخواست کتبی تجدید نظر داده باشد و با توض .تبصره

استاد  مدیر گروه آموزشی مربوط، اي متشکل از معاون آموزشی دانشکده،استاد درس قانع نشود، کمیته
رأي . متخصص در آن درس باشد، به بررسی درخواست دانشجو خواهد پرداخت درس و استاد دیگري که

  .کمیتۀ مذکور قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است

  .نمرة درس پس از قطعی شدن،غیر قابل تغییر است    .10ـ12
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سابقۀ درس، حداقل تا دو نیمسال  مدرس موظف است برگۀ امتحانی هر درس را به عنوان  .11ـ12

  .لی بعد نگهداري نمایدتحصی

  ـ تخلفات امتحانی13مادة

اي به هر گونه تخلف دانشجو در خالل امتحان میان نیمسال یا پایان نیمسال باید طی صورت جلسه  .1ـ13

اي براي کمیتۀ انضباطی دانشجویان اعالم گردد و مدرس درس تا صدور حکم آن کمیته از اعمال هر نمره
  .د گردتا بعد از وصول حکم مطابق مفاد آن اقدام دانشجو خودداري خواهد کرد 

  :تخلفات امتحانی شامل موارد زیر است   .2ـ13

  .الف ـ آوردن گوشی تلفن همراه به جلسۀ امتحان فارغ از آنکه دانشجو از آن استفاده کرده یا نه        

تاد درس همراه داشتن آن تبلت، رایانۀ شخصی یا هر ابزار دیگري که اس ب ـ آوردن ماشین حساب،       
  .کرده استرا غیر مجاز اعالم 

  .پ ـ نگاه کردن به ورقۀ امتحانی یا پاسخنامۀ دانشجویان دیگر       

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

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

  .ث ـ فرستادن فرد دیگري بجاي خود در جلسۀ امتحان میان نیمسال یا پایان نیمسال        

  .ج ـ عدم تحویل ورقه و پاسخنامۀ امتحان       

  .چ ـ آوردن کتاب و جزوه یا هرنوشتۀ دیگر به جلسۀ امتحان       

ندارد مگر در شرایط حاد  به قصد بازگشت به آن را دانشجو به هیچ وجه حق ترك جلسۀ امتحان  .3ـ13

مثل بیماري نابهنگام که در این صورت اگر دانشجو قصد بازگشت به جلسۀ امتحان را داشته باشد، باید در 
هاي پزشکی، یت شود ولی در خالل انجام مراقبتمعیت مراقب امتحان به خارج از جلسۀ امتحان هدا

هر ابزار دیگري که مدرس درس استفاده از آنها را  دانشجو باید از دسترسی به منابع درسی، گوشی همراه یا
  .غیر مجاز اعالم نموده، منع گردد در جلسۀ امتحان 
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  ـ ارزیابی پیشرفت تحصیلی14مادة

  .است  20ثر کو حدا 10حداقل نمرة قبولی در هر درس  .1ـ14

ر نیمسال هاي دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمرة قبولی کسب نکند چنانچه د  .2ـ14

بعدي،درس یا دروس مذکور را با نمرة قبولی بگذراند،نمره یا تمام نمرات مردودي قبلی در ریز نمرات 
تحصیلی دانشجو،فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبۀ میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً 

  .اهد بودآخرین نمرة قبولی در آن درس مالك محاسبۀ میانگین کل دوره خو

،صرفاً براي محاسبۀ میانگین کل دورة تحصیلی در هنگام 2ـ14مادةگذراندن دروس با استفاده از   .2هتبصر

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

نمرة مردودي  شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیتۀ انضباطی، 2ـ14تسهیالت مادة .3تبصرة

  .دریافت می کنند، نمی شود

  .باشد 12معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از   .2ـ14

نشجو در آن نیمسال دا باشد، 12چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از   .3ـ14

حق انتخاب ) نیمسال تحصیلی جز در آخرین(، در نیمسال بعد دانشجوي مشروط. شود مشروط تلقی می
  .واحد درسی را ندارد 14 بیش از

آموزش دانشکده موظف است با بررسی شرایط تحصیلی دانشجویان، براي دانشجویان مشروطی  :تبصره 

واحد در نیمسال بعد از مشروطی دانشجویان را  14 ضمن تذکر مشروطی آنها، رعایت انتخاب حداکثر
  .بررسی نماید 

نیمسال و در دورة  2هاي مشروطی مجاز در دورة کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نیمسالحداکثر  .4ـ14

در . )هاي تابستانیبدون احتساب نیمسال( متوالی یا متناوب است نیمسال اعم از 3 کارشناسی پیوسته
که در تواند تا زمانی یا باالتر باشد، در سقف مجاز سنوات تحصیلی می 12مواردي که معدل کل دانشجو 

از تحصیل هاي بعدي مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت با اولین مشروطی نیمسال
  .شودمحروم می
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به آموزش دانشکده موظف است حکم اخراج آموزشی دانشجویان مشمول محرومیت از تحصیل را   .تبصره

با وجود این دانشجو  .غ نمایده ایشان ابالوضعیت تمام نمرات دانشجو صادر کرده ب محض روشن شدن
  .باشدشیوه نامه می مکلف و موظف به بررسی و انطباق شرایط تحصیل خود با مفاد این

در صورت عدم بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی ، دانشجویان مشمول تحصیل رایگان  .5ـ14

به پرداخت هزینۀ کسب نمرة قبولی در هر درس یا حذف درس، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف 
  .دنباشیم خودهم ورودي نوبت دوم مربوط مطابق تعرفۀ مصوب دانشجویان 

  ـ مرخصی تحصیلی15مادة

پیوسته یک نیمسال و در دورة کارشناسی پیوسته د در دورة کاردانی و کارشناسی ناتواندانشجو می  .1ـ15

  .دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید

تواند بعد از کسب نظر گروه آموزشی مربوط با رعایت سقف مجاز ی دانشکده میشوراي آموزش  .2ـ15

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

دانشجو فرم درخواست مرخصی تحصیلی را باید از آموزش دانشکدة خود دریافت کند و بعد از   .تبصره

  .کده تحویل نماید تا حکم مرخصی براي او صادر گرددتکمیل و انجام مراحل آن، به دبیر خانۀ دانش

بدون احتساب در سنوات نیمسال تحصیلی و  دو ر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو،حداکث  .3ـ15

اعطاي مرخصی افزون بر این مدت از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه  .تحصیلی است
  .است

صورت تأیید پزشک معتمد و موافقت شوراي آموزشی  ، درمدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو  .4ـ15

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

دانشجوي متقاضی مرخصی تحصیلی باید درخواست کتبی مرخصی خود را سه هفته پیش از شروع   .5ـ15

  .ی خود ارائه نمایداساس تقویم جامع دانشگاه، به مدیریت گروه آموزش انتخاب واحد بر

افت درخواست مرخصی تحصیلی مدیر گروه آموزشی باید تا انقضاي مهلت دو هفته بعد از دری  .6ـ15

، نظر گروه مربوط را به شوراي آموزشی دانشکده اعالم نماید و آن شورا نیز ظرف ده روز باید دانشجو
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مرخصی  صورت موافقت با درخواستدر . موافقت یا مخالفت خود را با درخواست دانشجو اعالم نماید
  .، ضروري است که آموزش دانشکده حکم مرخصی او را صادر کنددانشجو

  .هرگونه درخواست حذف نیمسال تحصیلی باید همراه با درخواست مرخصی تحصیلی باشد   .7ـ15

  ـ انصراف از تحصیل16

یل انصراف از تحص) ز دانشگاهبدون کسب اجازه ا(عدم ثبت نام  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی   .1ـ16

  .شودمحسوب می

گیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل به لحاظ عدم ثبت نام، بر تصمیم  .2ـ16

این گروه از دانشجویان باید حداکثر تا انقضاي دو ماه از شروع . عهدة شوراي آموزشی دانشکده است
ا همراه با مدارك مبتنی بر توجیه عدم ثبت نام به معاونت نیمسال درخواست بازگشت به تحصیل خود ر

بعد از انقضاي این مدت بازگشت به تحصیل دانشجو مقدور نخواهد بود و . آموزشی دانشکده تحویل نماید
ان منصرف از تحصیلِ مشمول خدمت نظام آموزش دانشگاه باید نسبت به ابطال معافیت از تحصیل دانشجوی

در خالل نیمسال تحصیلی،  صورت موافقت با مراجعۀ دانشجو بدیهی است که در .اقدام نماید وظیفه
  .صیلی براي آن نیمسال اقدام نمایددانشجو باید نسبت به دریافت حکم مرخصی با احتساب در سنوات تح

با مراجعه به  دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را  .3ـ16

این دانشجو مجاز است فقط  .به ادارة آموزش دانشگاه تسلیم کنددانشکدة خود تکمیل و سپس آموزش 
در . ود را پس بگیرد، تقاضاي انصراف خاز تاریخ درخواست انصرافدو ماه انقضاي مدت براي یک بار تا 
این در خالل . شود حکم انصراف وي از تحصیل صادر می ، پس از انقضاي این مهلت،غیر این صورت

صدور حکم انصراف صادر  مهلت هیچ گونه اقدامی در خصوص دانشجو از قبیل ابطال معافیت تحصیلی یا
تر از مقطع پذیرفته شده یا بعد از ابطال معافیت تحصیلی یا صدور مدرك در مقطع پایین .نخواهد شد

  .ور نخواهد بودهیچ وجه ممکن و مقدانقضاي مهلت در خواست مراجعه، بازگشت به تحصیل دانشجو به 

براي دریافت  در صورت بهره مندي از تسهیالت تحصیل رایگان، دانشجوي منصرف از تحصیل  .4ـ16

مندي از تحصیالت ملزم به تسویه حساب از بابت بهره عالوه بر تسویه حساب با دانشگاه، مدارك خود
  .علوم، تحقیقات و فناوري است رایگان بر مبناي تعرفۀ اعالم شده از سوي سازمان امور دانشجویان وزارت



١٧ 
 

  ـ مهمانی17 مادة

هاي تحصیلی مشخصی به صورت موقت اقدام به تغییر محل مواردي که دانشجو براي نیمسالدر   .1ـ17

  .شودها در مؤسسۀ مقصد شناخته مینماید، به عنوان دانشجوي مهمان براي همان نیمسالتحصیل خود می

گین کل حداقل با میان) خود( دو نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدا در صورتی که دانشجو حداقل  .2ـ17

نۀ خدمات آموزشی وزارت تواند تقاضاي دو نیمسال مهمان شدن را از طریق ساماگذرانده باشد می 13
  .ارائه نماید تحقیقات و فناوري علوم،

قاطع کاردانی و کارشناسی نیمسال و براي م 4حداکثر مدت مهمانی براي مقطع کارشناسی پیوسته   .3ـ17

دانشگاه ارومیه بر اساس مصوبۀ شوراي آموزشی دانشگاه از پذیرش . نیمسال تحصیلی می باشد 2ناپیوسته 
  .معذور است تقاضاي مهمانی دایم

، س و چه بصورت نیمسال تحصیلی کاملانتخاب واحد درسی دانشجوي مهمان، چه بصورت تکدر  .4ـ17

تمدید مهمانی دانشجو در قالب سنوات مجاز  .و طبق شرایط مؤسسۀ مقصد باشد بدأباید با تأیید مؤسسۀ م
ضروري است که دانشجو براي  .باشدگذرانده شده در دانشگاه مقصد می مهمانی مشروط به ارائۀ ریزنمرات

تسویه حساب با دانشگاه مقصد به منزلۀ  .با دانشگاه مقصد تسویه حساب نماید گزارش نمرات خود،
  . گرددمهمانی تلقی نمی تمدید از درخواستانصراف 

گذراند، عیناً در کارنامۀ او در مؤسسۀ مبدأ ثبت واحدهایی که دانشجوي مهمان در مؤسسۀ مقصد می  .5ـ17

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

مهمانی توسط مؤسسۀ مبدأ صادر  هايۀ حالتصیل دانشجوي میهمان در کلیمدرك فراغت از تح  .6ـ17

  .شودمی

مهمانی از مؤسسات غیر دولتی به مؤسسات دولتی در صورت موافقت مبدأ و مقصد بالمانع ولی   .7ـ17

  .بعکس آن ممنوع است 

  .شهریۀ موسسۀ مقصد براساس شهریۀ دانشجویان نوبت دوم خواهد بود   .تبصره

  .و غیر دولتی به مراکز علمی کاربردي ممنوع است مهمانی از مؤسسات دولتی   . 8ـ17
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تعداد پذیرش % 10سقف پذیرش دانشجویان مهمان در هر سال تحصیلی براي کلیۀ مؤسسات دولتی  .9ـ17

  .باشدکل دانشجویان ورودي همان سال تحصیلی می

  :رایط زیر باشد ، اولویت مهمانی با متقاضیانی است که حداقل داراي یکی از شدر شرایط برابر  .10ـ17

  الف ـ دانشجوي دختر

ب ـ فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوري که 
ه عنوان کفیل دانشجو به تشخیص مراجع قانونی بعمالً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا 

  .خانواده شناخته شود

  .عالج دانشجو به تأیید مراجع ذیصالحص، صعب العالج و الج ـ بیماري خا

ویی تحت حمایت د ـ معلولیت مؤثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشج
  .باشند سازمان بهزیستی می

 در صورتی که محل اشتغال همسر دانشجو ، قبل از) در زمان دانشجویی( هـ ـ ازدواج دانشجوي دختر
  .ازدواج، در نزدیک ترین محل به مؤسسه مقصد باشد 

  .باشندصالح میوـ در مواردي که یکی از والدین شرایط خاص یا بیماري خاص به تشخیص مراجع ذي

ز ـ دانشجویان خانم متأهل داراي فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزدیکترین 
  .محل به مؤسسۀ مقصد باشد 

  .نشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد ح ـ دا

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

دانشجویان متقاضی مهمانی باید در خالل اردیبهشت ماه هرسال نسبت به تکمیل اطالعات  .11ـ17

راي دو نیمسال مهمانی اقدام ، تحقیقات و فناوري بسامانه نقل و انتقال وزارت علوم درخواست شده در
بررسی موارد  غیر از احکام صادره از کمیسیون(دانشگاه ارومیه به تقاضاهاي خارج از آن سامانه . نمایند 

   .ترتیب اثر نخواهد داد  )خاص و ستاد شاهد
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علوم  انه وزارتهاي دانشگاه ارومیه نیازي به ثبت اطالعات در سامبراي مهمانی در درون دانشکده  .تبصره

جلب موافقت گروه آموزشی مبدأ  دریافت دستور کتبی از آموزش کل و تواند بعد ازنیست و دانشجو می
جلب موافقت گروه آموزشی نسبت به تهیۀ فرم مهمانی از آموزش دانشکده و مراجعه به دانشکدة مقصد و 

  .، نسبت به انجام مراحل مهمانی خود اقدام نمایدمورد نظر

، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفۀ دانشجویان نوبت ان دورة روزانه در دوران مهمانییدانشجو  .12ـ17

  .باشندقصد میدوم هم ورودي خود به دانشگاه م

ت و ، ملزم به پرداخت شهریۀ ثابت به مبدأ و کل شهریۀ ثابانشجویان نوبت دوم در طول مهمانید  .13ـ17

  .متغیر به دانشگاه مقصد هستند

شجویان مؤسسات غیر دولتی در طول دوره مهمانی ملزم به پرداخت شهریۀ ثابت و متغیر دان .14ـ17

  خت شهریۀ متغیر به مؤسسۀ مقصد به مؤسسۀ مبدأ و پردا) متناسب با واحدهاي اخذ شده در مقصد(
  .باشندمی

م رعایت دانشجوي میهمان باید تابع تمام مقررات و شئونات دانشگاه مقصد باشد و در صورت عد .15ـ17

  .آن مقررات ،دانشگاه مقصد می تواند از تمدید مهمانی وي خودداري کند

  انتقال ـ18مادة

- از میانگین معدل دانشجویان وروديانتقال دانشجو به مؤسسۀ دیگر، مشروط به کسب معدل باالتر   .1ـ18

اي مقطع هاي همان سال و همان رشته در مؤسسۀ مقصد، در مدت حداقل چهار نیمسال میهمانی بر
. باشدد میناپیوسته و موافقت مبدأ و مقصکارشناسی پیوسته و دو نیمسال براي مقاطع کاردانی و کارشناسی 

کارشناسی و دو نیمسال مهمانی در ع براین انتقال دائم دانشجو منوط به چهار نیمسال مهمانی در مقطبنا
  .مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است 

، از نوبت دومبه دوره هاي روزانه و  و نیمه حضوري به روزانه، از پیام نور نوبت دومدورة انتقال از   .2ـ18

  .غیر دولتی به دولتی و از غیر دولتی به دانشکده هاي فنی حرفه اي و مراکز علمی کاربردي ممنوع است 

  . انتقال از مؤسسات دولتی به مراکز پیام نور و مؤسسات غیر دولتی بالمانع است  .3ـ12
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وبت دوم دانشجویان دوره روزانه در دوران انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفۀ دانشجویان ن  .4ـ18

  .باشند هم ورودي خود به مقصد می

در آزمون  دانشجویان دورة روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمرة قبولی دورة روزانه .1تبصره

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

اعم از قبولی یا ردي و سوابق آموزشی ، ) در مؤسسه مبدأ و مقصد(تمام نمرات درسی دانشجو   .2تبصره

نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبۀ میانگین کل او  تنها عیناً در کارنامۀ دانشجوي انتقالی ثبت و
  . محسوب می شود

  .صیل دانشجوي انتقالی توسط مؤسسۀ مقصد صادر می شود مدرك فراغت از تح  .5ـ18

  .انتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است   .6ـ18

دروس مهمانی انجام انتقال از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در یک شهر ممنوع و صرفاً براي   .7ـ18

  .مجاز می باشد تکدرس 

 ، دانشجو، طبق درخواست آن دانشگاهتغییر رشته به دانشگاه پیام نور براي انتقال یا انتقال توأم با  . 8ـ18

  : باید داراي حداقل شرایط زیر باشد 

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

نیمسال  4از ب ـ  دانشجویان پسر فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازي، نباید بیش       
  .تحصیلی در دانشگاه مبدأ تحصیل کرده باشد

  .باشد 12معدل کل دانشجو نباید کمتر از پ ـ        

  و گرایش ـ تغییر رشته19مادة

شناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا ردانشجوي دوره هاي کاردانی و کا  .1ـ19

ر آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر در همان گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی د
  :مؤسسه تغییر رشته یا گرایش دهد 
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  وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان مؤسسه) الف

کمتر نبودن نمرة اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري از نمرة کشوري آن رشته یا گرایش در مؤسسه در ) ب
  .رنامۀ محرمانۀ دانشجو، براساس کا سال پذیرش

  امکان ادامۀ تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده) ج

  موافقت گروه آموزشی و تأیید شوراي آموزشی موسسه )د

تبصره ـ دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط براي یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق تغییر رشته یا 
  .گرایش دهد 

وابط ذکر ضناسی ناپیوسته ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و تغییر رشته در دورة کارش  .2ـ19

  .امکان پذیر است  1ـ13 شده در مادة

تغییر رشته از دوره هاي پایین به دوره هاي باالتر، از غیر دولتی به دولتی،از شبانه به روزانه، از غیر  .3ـ19

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

تغییر رشتۀ دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشته هایی که  .تبصره

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

  .باشد حایز شرایط انتقال و تغییر رشته هم زمان أم با انتقال باید ودانشجوي متقاضی تغییر رشتۀ ت  .4ـ19

دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته می توانند خارج از سامانه تعیین شده، تقاضاي خود   .تبصره

صورت احراز به مؤسسۀ مبدأ ارائه کند تا در ، تعیین شده در تقویم جامع دانشگاهدر محدودة زمانی  را
  .ها انجام شود و مقصد، انتقال توأم با تغییر رشتۀ آن شرایط، با موافقت مبدأ

و ، در گروه آموزشی رشتۀ جدید بررسی یا گرایش قبلی گذرانده است شتهدروسی که دانشجو در ر  .4ـ19

، با دروس رشته شود که به تشخیص گروه آموزشیود و فقط دروسی از وي پذیرفته میشمعادل سازي می
یک از آن دروس کمتر از  و نمرة هرداشته باشد  ) طبق برنامۀ مصوب(یا گرایش جدید ، اشتراك محتوایی 
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در و سنوات در این صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمرة آنها با احتساب در معدل کل . نباشد 12
  .ماندکارنامۀ دانشجو ثبت و باقی می

  حدـ تطبیق وا20مادة

ده براي به جریان برابر سازي واحدهاي گذراندة دانشجو با واحد هاي درسی پیش بینی ش: تطبیق واحد 
  .شود گفته می» تطبیق واحد«صیل دانشجو رشته و گرایش در حال تح

  :تطبیق واحد براي سه برنامۀ زیر قابل اطالق است 

گرایش /تطبیق واحدهاي گذراندة دانشجو در مقطع و دورة پیش از پذیرش دانشجو در رشته . 1ـ20
  .فعلی او

ضوري با واحدهاي درسی حضوري و غیر ح هاي نیمهتطبیق واحدهاي درسی تخصصی دوره  .1ـ1ـ20

تنها واحدهاي عمومی با تأیید گروه آموزشی مربوط با نمرة باالي  .هاي حضوري ممنوع استنظام آموزش
  .قابل تطبیق خواهد بود 16

هاي عمومی با تطبیق واحدهاي درسی مقطع پایین با مقطع باال ممنوع است مگر در مورد واحد  .2ـ1ـ20

  .این شیوه نامه  14ـ1ـ2ر بندشرایط مندرج د

گرایش یکسان /تطبیق واحدهاي درسی تخصصی و عمومی هم مقطع  با نظام آموزشی و رشته  .3ـ1ـ20

  .ی مربوط مجاز استو با تأیید گروه آموزش 12تنها براي واحدهاي درسی با نمرة باالي 

م به که اقداآموزش عالی اي و مؤسسات هاي فنی و حرفهتطبیق واحدهاي درسی آموزشکده  .4ـ1ـ20

  .  هاي غیر سراسري سازمان سنجش یا بدون آزمون می کنند ممنوع است پذیرش دانشجو از طریق آزمون

هاي درسی فعلی دانشجو در دانشگاه یا رشتۀ دیگر با واحدتطبیق واحدهاي گذراندة دانشجو  .2ـ20
  .متعاقب انتقال دایم یا تغییر رشتۀ تؤام با انتقال

  .با تأیید گروه آموزشی مربوط مجاز است  12تطبیق واحدهاي عمومی با نمرة باالي   .1ـ2ـ20
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با تأیید گروه  12هاي تخصصی با رعایت همسانی رشته و مقطع با نمرة باالي تطبیق واحد  .2ـ2ـ20

  .آموزشی مربوط مجاز است 

هاي دانشجو در کارنامۀ فعلی ددر همان رشته و گرایش تمام واح در صورت انتقال دایم دانشجو  .3ـ2ـ20

بنابراین . خواهد بوداو ثبت خواهد شد ولی تنها نمرات پذیرفته شدة دانشجو در میانگین کل او مؤثر 
  .یناً در کارنامۀ او ثبت خواهد شدهاي دانشجو در دانشگاه قبلی عمشروطی

واحد تطبیق شده یک  20اکثر هر ، به ازاي حدته یا انتقال تؤام با تغییر رشتهدر صورت تغییر رش .4ـ2ـ20

تنها نمرات پذیرفته شده با احتساب در سنوات تحصیلی  نیمسال تحصیلی در کارنامۀ دانشجو ایجاد شده و
  . در آن نیمسال ثبت خواهد شد 

  .هاي درسی اومهمانی در دانشگاه دیگر با واحد تطبیق واحدهاي گذراندة دانشجو در دورة . 3ـ20

ه هنگام مهمانی باید فرم پیشنهاد واحد درسی را از گروه آموزشی خود دریافت کرده دانشجو ب  .1ـ3ـ20

رائه کند و خارج از واحدهاي درسی ، به دانشگاه مقصد امراحل مهمانی در ادارة کل آموزش بعد از انجام
الفاصله ب ،ب واحددر صورت وقوع هرگونه تغییر در انتخا .پیشنهاد شده هیچ واحد دیگري را انتخاب نکند

ۀ انتخاب واحد از گروه آموزشی مبداء و ارائۀ آن  به گروه آموزشی مقصد باید نسبت به دریافت اصالحیِ
هاي مغایر با واحدهاي پیشنهادي گروه رت دانشگاه ارومیه از پذیرش واحددر غیر این صو .اقدام نماید

  .آموزشی مبداء معذور خواهد بود 

که در پایان هر نیمسال ریزنمرات واحدهاي گذراندة خود را به دانشجوي مهمان موظف است   .2ـ3ـ20

  .دانشگاه ارومیه ارائه کند

، براي تطبیق با عنوان و تعداد واحدهاي گذراندة دانشجو در دانشگاه مقصد ریز نمرات واحدهاي  .3ـ3ـ20

  .پیشنهاد شده، به گروه آموزشی مبداء ارسال خواهد شد 

با رعایت ضوابط تعیین شده در  گذراندة دانشجو اعم از مردودي و قبولی تمام نمرات واحدهاي  .4ـ3ـ20

  .، در کارنامۀ دانشجو ثبت خواهد شد این شیوه نامه

  ـ فراغت از تحصیل21مادة
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 ،گذرانده باشد حسب مورد 12به دانشجویی که کلیۀ واحدهاي درسی دوره را با میانگین حداقل   .1ـ21

  .شود ی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه میمدرك تحصیلی کاردانی، کارشناس

دانشجو در سامانۀ آموزش ادارة آموزش  آخرین نمرة درسقطعی تاریخ دانش آموختگی ، زمان ثبت  .2ـ21

  .دانشگاه است 

ها ، تنبرساند 12اند معدل کل خود را به در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتو  .3ـ21

را که با نمرة  واحد از دروس دوره 20شود تا با اخذ مجدد حداکثرفرصت داده می یک نیمسال به وي
برساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند،  12خود را به حداقل اند ، میانگین کل گذرانده 12حداکثر 

  .شود تحصیل محروم می ادامۀ در غیر این صورت از

دة دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دورة در صورتی که تعداد واحدهاي گذرانده ش .4ـ21

تواند یا باالتر باشد، می 12کل برابر یا بیشتر از واحدهاي مورد نیاز کاردانی با معدل  کارشناسی پیوسته،
مدرك کاردانی در همان رشته دریافت کند؛ در غیر این صورت به دانشجوي مذکور و همچنین به 

، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج لدانشجوي منصرف یا محروم از تحصی
  .رات و معدل کل داده خواهد شدنم

 68حداقل  اي که در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل دورة کارشناسی پیوسته .5ـ21

 واحد از سایر واحدهاي درسی رشتۀ خود را 58واحد درس عمومی و  10حداکثر  واحد درسی شامل
می تواند مدرك کاردانی در همان رشته را دریافت  12مشروط به احراز معدل کل حداقل،  گذرانده باشد،

  .کند

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دورة کارشناسی پیوسته بیش از واحد  .تبصره

الك منشگاه دروسی را در این صورت دا، باشدگذرانده  هاي مورد نیاز دورة کاردانی را بانمرة قبولی
یا باالتر  12که میانگین کل دانشجو در آن دروس، دهدمی کاردانی قرار میانگین کل براي صدور مدرك 

  .شود

صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دورة کاردانی مصوب در آن   .6ـ21

  .دگیرل دانشجو انجام میمحل تحصیدانشگاه رشته یا مجري بودن 
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ك ردریافت مدتسویه حساب و اگر دانشجوي کارشناسی پیوسته با درخواست خود تحصیلش را با   .7ـ21

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

پایان تحصیل دانشجویان متعهد به خدمت در ادارات وسازمانها، به خود دانشجو  موقت مدرك . 8ـ21

  .ارسال خواهد شد  مدرك به آدرس ادارات و سازمانهاي مربوط پس از صدورداده نخواهد شد و تحویل 

، با دانشگاه تسویه حساب کرده باشدخدمت ندارد و  دانشجویی که تعهد رايدر مرحلۀ نخست ب  .9ـ 21

ات و انجام تعهدصدور دانشنامۀ نهایی منوط به  .صادر خواهد شد گواهی نامۀ موقت پایان تحصیالت
  .تسویه حساب با امور دانشجویان است

  :ه براي فراغت از تحصیل دانشجویانمراحل پیش بینی شد  .10ـ21

  .جهت بررسی واحدهاي درسی گذرانده یالف ـ تهیۀ کارنامۀ کامل و ارجاع به گروه آموزش     

ت تسویه هاي تعیین شده جهموزش کل و مراجعه به بخشب ـ دریافت فرم تسویه حساب از آ     
  .حساب

هاي مختلف دانشکدة اي براي تسویه حساب با بخشج ـ دریافت فرم تسویه حساب درون دانشکده      
  .محل تحصیل دانشجو

  . مدركد ـ ارائۀ فرمهاي تکمیل شده به آموزش کل جهت صدور      

، شی دانشگاه موزجلسۀ شوراي آو هشتصد و سی و هشتمین این شیوه نامه در هشتصد و بیست و دومین 
که سقف سنوات مجاز تحصیلی آنان برابر مفاد این آیین  براي اجرا در مورد کلیۀ دانشجویان دانشگاه ارومیه

غاز نیمسال اول سال از آ )به بعد کاردانی 93به بعد مقاطع کارشناسی و 91ورودي هاي(نامه به اتمام نرسیده
  .، به تصویب رسید94ـ95تحصیلی 


