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 هدف . 1ماده 

هاي كارداني دورهنامه آموزشي آئين با نامه، تنظيم امور آموزشي دانشگاه در دوره كارشناسي مطابقهدف از تدوين اين شيوه

 آموزشي وزارت علوم، معاونت 24/12/1393 مورخ 244759/2شماره موضوع نامه  ) پيوسته و ناپيوسته( و كارشناسي

  .تحقيقات و فناوري مي باشد

  

  تعاريف. 2ماده 

 .وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري: وزارت. 1

 دانشگاه شاهرود: دانشگاه. 2

هايي است لي بدون پرداخت هزينه در دانشگاهمنظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصي: آموزش رايگان .3

  .كنندكه از بودجه عمومي دولت استفاده مي

هاي كارشناسي دانشگاه برابر ضوابط معين پذيرفته شده و در مهلت مقرر و بر رشته فردي است كه در يكي از: دانشجو. 4

 .وابط و مقررات جاري دانشگاه  ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل استاساس ض

 .كند هاي آموزشي دانشگاه شركت مياي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليتمنظور شيوه :حضوري. 5
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 .الزامي نيستهاي آموزشي اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در فعاليتمنظور شيوه :غيرحضوري. 6

اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غيرحضوري منظور شيوه: نيمه حضوري. 7

 .شودانجام مي

شود تا عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه توسط گروه آموزشي انتخاب مي: راهنماي آموزشي. 8

  .يخ ورود تا دانش آموختگي باشدراهنماي تحصيلي دانشجو از تار

كند و اي از دروس هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را دنبال ميمنظور مجموعه به هم پيوسته: برنامه درسي. 9

  .برنامه آن توسط شوراي عالي به تصويب رسيده است

ساعت، كارگاهي يا  32آزمايشگاهي ساعت، عملي يا  16ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري :واحد درسي. 10

ساعت در طول يك نيمسال  120آموزي ساعت و كار 64زي يا كار در عرصه ساعت، كارور 48) بازديد عملي(عمليات ميداني

 . شودتحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات هاي علمي است كه به يكي از شعب فرعي از گروه: رشته تحصيلي. 11

 .انجامدهاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص ميگروه

اختالف دروس در دو گرايش از هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، كه  :گرايش تحصيلي. 12

  .درصد كل واحدها بيشتر باشد 30از درصد كل واحدهاي رشته كمتر و  7يك رشته نبايد از 

واحد   130حداقل با گذراندن  شود وست كه پس از دوره متوسطه آغاز ميدوره تحصيلي ا :دوره كارشناسي پيوسته. 13

  .شوده دريافت مدرك كارشناسي منتهي ميدرسي  طبق برنامه درسي مصوب ب

توجه به مواد آزموني مشترك، ره متوسطه است كه با هاي مختلف تحصيلي در دومجموعه رشته :گروه آزمايشي. 14

 .شودبندي مي دسته

ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيات علمي داراي تخصص مشترك در بنيادي :گروه آموزشي. 15

  .شوداندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مييك رشته علمي است كه با ايجاد و راه

باشد كه در حوزه گذاري بخشي دانشگاه مياولين سطح سياست و يكي از شوراهاي تخصصي :شوراي آموزشي دانشگاه. 16

ريزي به گذاري و برنامهشود و نسبت به سياستمعاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به رياست معاون آموزشي تشكيل مي

شوراي . نمايدارائه به شوراي دانشگاه و هيات رئيسه اقدام ميوط و بايجاد هماهنگي در امور اجرايي در بخش مر منظور

مركز / گروه آموزشي مستقل/ شوراي آموزشي دانشكدهنامه را به تواند اختيارات مشخص شده در اين آيينآموزشي مي

 .شوراي آموزشي دانشگاه تفويض كنديا كميته منتخب  هاي آزاد و الكترونيكي دانشگاهآموزش

هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رساند و برابر ضوابط معين، گواهي يا است كه يكي از دورهفردي : ختهدانش آمو. 17

 .مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد

 .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است 16هرنيمسال تحصيلي شامل  :نيمسال تحصيلي. 18

   .و يك هفته امتحانات پاياني است هفته آموزش 6شامل : دوره تابستان. 19
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  شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره. 3 ماده

 .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت .1- 3

  .احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت .2- 3

  نحوه اجراي دوره. 4 ماده

 .شودفارسي انجام ميآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان 

دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را منحصراً براي  :تبصره

دانشجويان خارجي در صورتي كه به حد نصاب الزم براي تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان 

   .انگليسي ارائه نمايد

اي هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت را براي دورهدانشگاه موظف است برنامه .5ماده 

 .كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است،  اجرا نمايد

يت دروس پايه و عمومي به جز دروس دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با اولو :تبصره

اكيد بر محتواي الكترونيكي و رعايت تبا ) مجازي( مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي به صورت الكترونيكي

   .استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد

با رشته تحصيلي  مرتبط دانشكده موظف است، براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش، يكي از مدرسان. 6ماده 

   .دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشي تعيين و اعالم كند

واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد مجاز  20و حداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .7 ماده

 .واحد درسي است 6انتخابي در دوره تابستاني 

باشد، در اينصورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي در  17يك نيمسال حداقل اگر ميانگين نمرات دانشجويي در  :1 تبصره

  .نمايد اخذواحد درسي را  24نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 

شرطي كه ه داشته باشد، ب ماندهواحد درسي باقي 24آموختگي، حداكثر چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش :2 تبصره

 .نمايد اخذواحد  24باشد مي تواند تا  10ميانگين كل وي باالي 

تواند آموخته شود، با تاييد گروه آموزشي ميواحد درسي دانش 8 در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر :3 تبصره

 .نمايد اخذواحدهاي مذكور را در دوره تابستان 

 .اين ماده استفاده كند  3و  2تواند از مفاد تبصره دانشجو همزمان نمي :4 تبصره

 اخذهاي گزارش مربوط به كف واحد اخذت به آموزش دانشكده موظف است پس از اتمام تاريخ حذف و اضافه نسب :5تبصره 

داره خدمات كرده وخارج از اراده او نبوده به ا اخذواحد  12شده توسط دانشجو اقدام نموده و مواردي را كه دانشجو كمتر از 

  .آموزشي جهت حذف آن نيمسال ارسال نمايد

درصورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه آموزشي، ، بنا به داليل  :6تبصره 

يمسال كامل در صورت اين نيمسال به عنوان يك ن واحد درسي برسد، در اين 12موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

تاثير بي) همين ماده 1موضوع تبصره (مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو  در شود،  اماسنوات تحصيلي وي محسوب مي
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و باالتر شد ممتاز  17شد مشروط نيست و اگر  12به عبارت ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از ( است

  .)شوديمحسوب نم

آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته باشد، با كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش در صورتي. 8 ماده

تواند دروس را به صورت مي )7ماده  3و2هاي موضوع تبصره(تاييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال 

 .معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند

تواند با رعايت مفاد اين ماده، ولي نمره قبولي كسب نكند، مي اخذنظري را  - ه دانشجويي قبالً يك درس عمليچنانچ:1تبصره

 .نمايد اخذ استادآن درس را به صورت معرفي به 

   .عملي ممنوع است نشده باشد و همچنين دروس صرفاً اخذ  عملي كه قبالً - معرفي به استاد دروس نظري :2تبصره 

هر درس طبق برنامه ) تقدم و تاخر( چگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دوره  و هر رشته با رعايت پيش نياز . 9 ماده

 .درسي مصوب بر عهده گروه آموزشي است

 .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي، از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف است :1 تبصره

نياز  تواند درس بعدي را به صورت هميش نياز،  به تشخيص گروه آموزشي ميدانشجو در صورت افتادن درس پ :2تبصره 

هاي هم نياز به عنوان درس پذيرفته نشده ن درس پيش نياز نشود، درس يا درسچنانچه دانشجو موفق به گذراند. نمايد اخذ

  .باشداثر ميمعدل كل دانشجو بيثر ولي در ؤهاي همنياز در معدل همان نيمسال منمره اين درس يا درس. شودمحسوب مي

و ارائه هر گونه درس خارج از سر فصل مصوب  شوددر دوره كارشناسي پيوسته فقط دروس مصوب  وزارت ارائه مي. 10 ماده

  .ممنوع است

  .پذير استآموزش رايگان براي هر دانشجو،در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار و در يك رشته  تحصيلي امكان. 11 ماده

هاي دولتي، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاه .12ماده 

   .باشدبراي انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيات امناي دانشگاه مي

شود، مطابق وري كه منتهي به مدرك تحصيلي ميضهاي غيرحتواند در دورهنامه مي دانشجوي مشمول اين آيين. 13ماده 

  .مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند

تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان براساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت  :تبصره

  .شودانجام مي

اضطراري به صورت تقويم آموزشي دانشگاه در پايان ها ، حذف و اضافه  و حذف تاريخ ثبت نام و شروع كالس. 14ماده 

 گرددنيمسال دوم هر سال تحصيلي  توسط شوراي آموزشي دانشگاه تصويب و ابالغ مي

 12در ثبت نام مقدماتي  اخذحداقل تعداد واحد قابل . نام مقدماتي نيمسال آتي براي دانشجويان الزامي استثبت :1تبصره 

 .باشدواحد مي 24 اخذواحد و حداكثر واحد قابل 

 .باشددرس مي  3و حذف در ثبت نام نيمسال، اضافه بر ثبت نام مقدماتي  اخذهاي قابل تعداد درس :2تبصره 

 .باشددرس مي 2ف در مرحله حذف و اضافه و يا حذ اخذحداكثر تعداد درس قابل  :3تبصره 
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كه تعداد  باشد مشروط بر آننظري مي ك درس صرفاًحداكثر تعداد درس قابل حذف در مرحله حذف اضطراري ي :4تبصره 

 . دشونكمتر واحد  12واحد باقيمانده از 

 :باشددرس كارآموزي به شرح ذيل مي اخذنحوه : 5تبصره 

  .شودميانجام كارآموزي به منظور باال بردن سطح كيفي و كمي كارآموزي در ترم تابستان تأكيد  - الف

به انجام كارآموزي در طول ترم تحصيلي باشد، صرفاً با تشخيص گروه و موافقت دانشكده با كه دانشجو مايل  در صورتي - ب

  :رعايت موارد زير بالمانع است

 هاي اول و دوم سال تحصيلي و انجام كارآموزي هم زمان در طول نيمسال واحد كارآموزي در طي نيمسال اخذ -1

شده بعالوه واحد  اخذشاهرود باشد مجموع واحد هاي ي شهرستان  در صورتيكه محل كارآموزي در محدوده - 1-1

  :كارآموزي بايد به شرح زير باشد

  .واحد 17هاي يك واحدي حداكثر  براي كارآموزي -1- 1-1

 .شود واحد تعيين مي 15هاي دو واحدي حداكثر  براي كارآموزي -1- 2-1

  :ي استان سمنان باشكه محل كارآموزي در محدوده در صورتي - 2-1

  .واحد تعيين مي شود 13شده  بعالوه  كارآموزي حداكثر  اخذمجموع واحد هاي 

در اين صورت دانشجو مجاز به . هاي دوم سال تحصيلي و انجام كارآموزي در ترم تابستان واحد كارآموزي در نيمسال اخذ -2

 . باشد حداكثر واحد ترمي با احتساب واحد كارآموزي مي اخذ

چنانچه شروع انجام كارآموزي در همان ترم به همراه ساير  :در ترم آخر جهت دانش آموختگي كارآموزي واحد اخذ -3

چنانچه شروع و انجام كارآموزي از نيمسال بعدي يا تابستان  .الزامي است) 1(واحدهاي باقي مانده باشد رعايت حدنصاب بند

  .باشد مي) واحد 24حداكثر (آموزي كليه واحدهاي باقي مانده با احتساب كار اخذباشد، دانشجو مجاز به 

  :باشد حداكثر زمان ثبت نمره كارآموزي به شرح ذيل مي -4

  درس كارآموزي در نيمسال اول تا پايان نيمسال دومدر صورت اخذ  - 4-1

  در صورت اخذ درس كارآموزي در نيمسال دوم تا پايان ترم تابستان  - 4-2

 تابستان تا پايان نيمسال اولدر صورت اخذ درس كارآموزي در ترم  - 4-3

در صورتي كه به تشخيص مدرس و . بندي ساير دروس انجام خواهد شد طبق برنامه زمانثبت نمره درس پروژه  :6تبصره 

دانشجو بايد . گردد تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آن در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد درس ناتمام اعالم مي

طبق زمانبندي  اخذو اعالم نمره درس فوق در نيمسال دوم  اخذ) بدون پرداخت شهريه( مذكور را در نيمسال بعدي درس

واحد انتخابي دانشجو محاسبه  20مي شود جزء حداكثر  اخذكه در نيمسال دوم  مذكوردرس . ساير دروس مي باشد

 .گردد مي

در و يا درس عمليات صحرايي  دنشو صوب ، با پروژه ارائه ميدروسي كه در برنامه درسي ممهلت ثبت نمره  :7تبصره 

ليست دروس . باشد روز قبل از زمان حذف و اضافه نيمسال بعدي و در نيمسال دوم تا پايان تيرماه مي 3نيمسال اول 
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آموزشي و تحصيالت مشمول اين تبصره بايد قبل از برگزاري امتحانات پايان نيمسال با تائيد رئيس دانشكده براي معاونت 

  .تكميلي ارسال شود

و بعد از آن چهار  1393- 1394هاي سال تحصيلي  هاي كارشناسي پيوسته براي ورودي مدت مجاز تحصيل دوره :15 ماده

در دوره روزانه  1391-1392 تحصيلي هاي قبل از سال پنج سال و ورودي 1391-1392 سال تحصيلي هاي سال ،  ورودي

 . شش سال و نوبت دوم هفت سال  است

ط خاص  افزايش يك نيمسال به مدت مجاز يو بعد از آن در شرا 1393-1394هاي سال تحصيلي در مورد ورودي :1 تبصره

با تائيد در صورت نياز به افزايش دومين نيمسال، تقاضاي دانشجو . باشد ها مي تحصيل با تصويب شوراي آموزشي دانشكده

چنانچه دانشجو در اين مدت دانش . گردد گيري به شوراي آموزشي دانشگاه ارسال مي شوراي آموزشي دانشكده جهت تصميم

  .آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد

ن هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگا :2 تبصره

  .شود دريافت مي

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس براساس حضور و فعاليت در كالس، انجام . 16 ماده

 .شود تكاليف و نتايج امتحانات انجام و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسبه مي

  .برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است:  تبصره

  .هاي حضوري الزامي استحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره. 17 ماده

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند، چنانچه غيبت  16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  :1تبصره 

، نمره آن غير موجه تشخيص داده شود) و يا كميته منتخب شوراي آموزشي(دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه 

واحد در طول نيمسال  12در اين صورت رعايت حد نصاب . درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي شود

و در شود  براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك  نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

  گردد دانشجو محاسبه ميهاي مجاز مشروطي  صورت مشروط شدن، جزء نيمسال

در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تاييد شوراي آموزشي  :2 تبصره

 .قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكانپذير است دانشكده

، در صورت اضطرار تا دو )غيبت كالسي  16/3نداشتن بيش از  (اين ماده 1دانشجو ميتواند با رعايت مفاد تبصره  :3 تبصره

هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال، صرفاً يك درس نظري را با تاييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد 

  .واحد نشود 12واحدهاي باقيمانده دانشجو كمتر از 

  .است 10حداقل نمره قبولي در هر درس . 18ماده 

دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال هاي بعدي، درس  : 1 تبصره  

يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و 

دوره بي اثر و صرفاً نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين  باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل

  .كل دوره خواهد بود
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،صرفا براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  : 2تبصره 

  .باشد و مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي كند مي

تسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل غيبت و يا حكم كميته انضباطي، نمره مردودي درياقت مي  : 3تبصره 

 .كنند، نمي شود

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي  12چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  .19ماده 

  .واحد درسي انتخاب كند 14 در نيمسال بعدي حداكثر ميتواند تا .شود مي

 .نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي شود 3چنانچه دانشجويي  :1 تبصره

چنانچه سه نيمسال متوالي و يا چهار نيمسال متناوب  1391 - 1392 سال تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از :2 تبصره

چنانچه تا  1393 - 1394تا  1391 - 1392 دانشجويان ورودي سالهاي تحصيلي. وندش مشروط شوند از تحصيل محروم مي

يا باالتر باشد، در سقف  12سه بار مشروط شده باشند در مواردي كه معدل كل دانشجو  1393- 1394پايان نيمسال دوم 

دهند؛ در غير اين صورت از هاي بعدي مشروط نشوند، به تحصيل ادامه  سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسال

  . شود تحصيل محروم مي

   .دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل ، حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. 20ماده 

  .مدت مجاز مرخصي زايمان دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است :1تبصره 

و يا كميته منتخب (  شكي ، در صورت تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشيمدت مجاز مرخصي پز :2تبصره 

 .، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است)شوراي آموزشي

دانشجو موظف است تقاضاي مرخصي خود را قبل از ثبت نام براي آن نيمسال حداكثر تا روز ثبت نام با تاخير به  :3تبصره 

 .مدير گروه مربوط ارائه نمايد

در صورت ثبت نام، درخواست مرخصي براي آن نيمسال قابل پذيرش نبوده و دانشجو مي تواند در صورت ضرورت  :4 تبصره

  .نسبت به حذف كليه دروس اقدام نمايد

حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و ...) مانند ماموريت همسر يا والدين و( بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي :5تبصره 

 .بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است

خصي هاي از مجموع مر) منتخب شوراي آموزشيو يا كميته (دانشجو ميتواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه :6تبصره 

  .مذكور در اين ماده و تبصره هاي مندرج در آن بهرمند شود

  .شود ثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محسوب مي .21ماده 

 .گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل به عهدة شوراي آموزشي دانشگاه است تصميم : 1 تبصره

ها مراجعه نمايد در صورت تشخيص موجه بودن داليل  پس از سه هفته از شروع كالس تا چنانچه دانشجو حداكثر :2تبصره 

در اين . واحد خواهد شد 14دانشجو توسط اداره امور آموزشي دانشگاه، با پرداخت جريمه نقدي مجاز به انتخاب حداكثر 

   .شود شده در نظر گرفته مي اخذاي جلسه تاخير در ثبت نام به عنوان غيبت در درس ه 3صورت 
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دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را ضمن ثبت در سيستم آموزشي گلستان . 22ماده 

دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ . شخصاً و به صورت كتبي به مدير گروه مربوط تسليم كند

در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت،تقاضاي دانشجو در سيستم . انصراف خود را پس بگيرددرخواست، تقاضاي 

  .آموزشي گلستان توسط مدير گروه تائيد و حكم انصراف از تحصيل وي توسط اداره خدمات آموزشي دانشگاه صادر مي شود

به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در دانشگاه تغيير دانشجوي با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش . 23ماده 

 :رشته يا گرايش دهد

  وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه) الف

  موافقت گروه آموزشي مبدا و مقصد با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه) ب

از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط ) ج

  رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور

  .امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده) د

   .يط اين ماده، تغيير رشته يا گرايش دهددانشجو صرفاً در هر دورة تحصيلي براي يك بار مي تواند با رعايت شرا :تبصره

هاي باالتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري به نيمه  هاي پايين به دوره تغيير رشته از دوره. 24ماده 

 .حضوري و حضوري ممنوع است، ولي برعكس آن مجاز است

باشد به رشته هايي كه پذيرش در آنها از  تغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي :1 تبصره

  .طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است

غير متمركز  با پذيرش به صورت تغيير رشته دانشجويان از رشته هاي با پذيرش به صورت متمركز به رشته هاي :2تبصره 

  .باشد بوده ولي برعكس آن مجاز ميوع ممن

نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها  ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين. 25ماده 

 .شود و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت انجام مي

از طريق سامانه وزارت )يكبار در سال(دانشجويان متقاضي مهماني،تمديد مهماني و انتقالي صرفا بايد در زمان مقرر  :1 تبصره

هاي خارج از سامانه مذكور مورد بررسي قرار نخواهد  بديهي است درخواست. نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند

 .گرفت

شكده ذيربط منوط به ارائه اصل تاييديه انتخاب واحد و ريز نمرات تمديد مهماني در صورت موافقت دان :2تبصره 

 .باشد هاي قبل ممهور به مهر دانشگاه ميزبان به اداره خدمات آموزشي دانشگاه مي نيمسال

و نامه مهماني براي دانشگاه ميزبان  هايي در دوره مهماني از دانشجو قابل قبول خواهد بود كه مطابق با معرفي درس :3تبصره 

  .شده باشد اخذمورد اجرا در دانشگاه شاهرود  لبر اساس سرفص

و كسب موافقت ) 25،24، 27موضوع مواد (انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش، در صورت احراز شرايط . 26ماده 

   .هاي مبداء و مقصد فقط براي يك بار امكان پذير است دانشگاه
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درسي گذرانده شده دانشجو در رشته و يا گرايش قبلي در گروه آموزشي جديد معادل سازي و پذيرش واحدهاي . 27ماده 

 :بررسي و فقط دروسي از  وي پذيرفته مي شود كه

معادل سازي و پذيرش دروس گذرانده شده در دانشگاه . گذرانده باشد) غير از دانشگاه پيام نور(هاي دولتي  در دانشگاه -1

 .قط در مورد دروس عمومي و معارف اسالمي انجام خواهد شدهاي غير انتفاعي، پيام نور وآزاد ف

  .داشته باشد) طبق سرفصل مصوب(به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته و يا گرايش جديد اشتراك محتوايي - 2 

 .نباشد 12نمره هر يك از آن دروس كمتر از   -3

پذيرفته " رتت محاسبه شده و باقي دروس به صووادر اين صورت فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها در معدل كل و سن 

 . در كارنامه ثبت خواهد شد "نشده

   سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته دروس معادل زواحد ا 20تا  12به ازاي هر  : 1 تبصره

 .شودمي

 :گيرد هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي معادل سازي دروس صرفاً در شيوه :2 تبصره

 هاي حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوريواحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره) الف

 نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري) ب

 غيرحضوري به غيرحضوري) ج

شرط حداقل نمره براي پذيرش دروس در تغيير رشته داخلي دانشگاه به تشخيص شوراي آموزشي دانشكده قابل  :3تبصره 

 .است تغيير

در صورتي كه دروس گذرانده شده دانشجو فقط دروس عمومي و معارف اسالمي باشد، معادل سازي دروس بر  :4تبصره 

   .باشد عهده گروه دروس عمومي و معارف اسالمي مي

 .در پايان دوره است 12آموختگي براي دوره كارشناسي پيوسته داشتن ميانگين كل حداقل  مالك دانش. 28ماده 

باشد، تنها يك نيمسال  12چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از  :تبصره

هايي كه با نمره واحد از درس 20مجدد حداكثر  اخذشود تا با  با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي

برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند؛  12را به حداقل  شده خود اخذگذرانده است، ميانگين كل دروس  12كمتراز 

در  .هاي جبران معدل عالوه بر نمره قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه معدل كل منظور خواهد شد نمرات درس

به دانشجوي  برساند از تحصيل محروم مي شود و 12صورتي كه دانشجو نتواند طي اين نيمسال معدل كل خود را به حداقل 

   .مذكور، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد

شامل (واحد درسي  68در صورتي دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل . 29ماده 

و ميانگين كل دروس گذرانده وي  را با نمره قبولي گذرانده) واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره 10حداكثر 

در غير اينصورت، به دانشجوي . يا باالتر باشد، در اين صورت ميتواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند 12

  .مذكور، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد
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در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز براي  :1 تبصره

دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني 

  .ده باشدو يا باالتر گذران 12قرار ميدهد كه دانشجو با نمره 

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري  :2تبصره 

  .شود بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي

 .باشد بهمن ماه هر سال مي 30شهريور ماه و  31تيرماه،  31تاريخ دانش آموختگي در سه زمان .  30ماده 

موارد خاص به تشخيص اداره امورآموزشي ، تاريخ دانش آموختگي زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره خدمات در 

  .باشد آموزشي دانشگاه مي

هر گونه تفسير مفاد اين شيوه نامه ونظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي . 31ماده 

  .دانشگاه است

به تصويب شوراي  13/2/1394 مورخ 167 تبصره در جلسه 51ماده و  32يك مقدمه و  دستورالعمل در اين. 32ماده 

رسيد و از تاريخ تصويب براي كليه به تصويب  24/03/1394مورخ شوراي دانشگاه  جلسه نيمودو در  آموزشي دانشگاه

 .شودمغاير با آن لغو و بالاثر اعالم ميهاي  االجرا مي باشد و تمام دستورالعملدانشجويان  الزم

 


