بسمه تعالي
شيوهنامه اجرايي دانشگاه اردکان در خصوص آييننامههای آموزشي دورههای کارداني ،کارشناسي پيوسته و
ناپيوسته مصوب  1393/12/16و 1391/05/08
مقدمه
اين شيوهنامه به منظور اجراي هر چه بهتر و هماهنگ آييننامه آموزشي دورههاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته در
دانشگاه اردکان تدوين شده است تا جايگزين تمامي آئيننامههاي آموزشي قبلي دورههاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته
شود .در متن شيوهنامه حاضر ،مطالب نگارش شده بصورت زيرخط دار ،بر مبناي شيوههاي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه اردکان
براي اجراي شفاف و قانونمند مقررات آموزشي ،به مفاد آئيننامه اضافه گرديده است.
ماده  :1هدف
هدف از تدوين اين شيوهنامه ،تنظيم امور آموزش دانشگاه اردکان براي تربيت نيروي انساني متعهد ،متخصص و متناسب با
نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي دانشکدهها و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در جهت ارتقاي سطح
کيفي آموزشي دانشجويان است.
ماده  :2تعاريف
 .1-2وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 .2-2موسسه :منظور دانشگاه اردکان ميباشد.
 .3-2شوراي آموزشي :منظور شوراي آموزشي دانشگاه اردکان است.
.4-2دوره :منظور دورههاي کارداني ،کارشناسي پيوسته و ناپيوسته است که به صورت روزانه ،نوبت دوم ،نيمهحضوري ،طبق
ضوابط مربوط برگزار ميشود.
 .5-2روزانه :منظور شيوه آموزشي است که دانشجو در طول سنوات مجاز تحصيلي با بهرهگيري از قانون آموزش رايگان و بدون
پرداخت شهريه (حسب مورد با پرداخت شهريه) و به صورت حضوري تحصيل ميکند.
 .6-2نوبت دوم :منظور شيوه آموزشي است که دانشجو بدون بهرهمندي از آموزش رايگان و با پرداخت شهريه و به صورت
حضوري ،در دانشگاه تحصيل ميکند.
 .7-2آموزش نيمه حضوري :آموزشي است که بخشي از فرايند يادگيري ،با استفاده از رسانههاي نوشتاري ،صوتي -تصويري و
الکترونيکي انجام و تنها کالسهاي رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار ميشود.
 .8-2آموزش مهارتي :آموزشي است که براي ارتقاي سطح دانش فني ،کارآيي و توانايي دانشجو در رشته مربوط برگزار ميشود
(مانند کارورزي ،عمليات ميداني ،کارآموزي ،تمرين دبيري و .)...
 .9-2استاد راهنماي تحصيلي (راهنماي آموزشي) :عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است که از سوي دانشگاه
انتخاب ميشود تا راهنماي دانشجويان در امور آموزشي از بدو ورود تا فارغ التحصيلي باشد.
 .10-2واحد درسي :مقدار يا ميزان درسي است که مفاد آن براي هر واحد نظري16ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي32ساعت،
کارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)  48ساعت ،کارورزي يا کار در عرصه  64ساعت و کارآموزي  120ساعت درطول يك
نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميشود.
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 .11-2درس جبراني :درسي است که به تشخيص گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع کمبود دانش و يا مهارت دانشجو ،در آغاز
يا طي دوره تحصيلي مربوطه ضروري است.
 .12-2رشته تحصيلي :يکي از شعب فرعي از گروههاي علمي است که به لحاظ موضوع کامال مشخص است و از موضوعات
گروههاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك کارائي مشخص ميانجامد.
 .13-2دوره کارداني ناپيوسته :دوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز ميشود وشامل دانشآموختگاني است که با
گذراندن دوره پيشدانشگاهي وارد دوره کارداني شده و حداقل با گذراندن  68واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت
مدرک کارداني نائل ميشوند.
 .14-2دوره کارشناسي پيوسته :دوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز ميشود و دانشجو با گذراندن حداقل 130
واحد درسي مصوب و طبق برنامه درسي مصوب (حسب رشته ،طرح پژوهشي يا پروژه را نيز شامل شود) به دريافت مدرک
کارشناسي نائل ميشود .سقف تعداد واحد براي هر رشته ،گرايش بر اساس سرفصل مصوب و ابالغي از سوي وزارت علوم عددي
ثابت است.
 .15-2دوره کارشناسي ناپيوسته :دوره تحصيلي است که پس از دوره کارداني آغاز ميشود و دانشجو با گذراندن حداقل 68
واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرک کارشناسي ناپيوسته نائل ميگردد.
 .16-2گرايش تحصيلي :هر يك از شعب يك رشته تحصيلي که ناظر بر تخصص آن باشد که اختالف دروس در دو گرايش از
يك رشته نبايد از  7درصد کل واحدهاي رشته کمتر و از  30درصد کل واحدها بيشتر باشد.
 .17-2گروه آزمايشي :مجموعه رشتههاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزموني مشترک،
دستهبندي ميشود.
 .18-2گروه آموزشي :بنياديترين واحد سازماني دانشگاهي متشکل از تعدادي عضو هيأت علمي داراي تخصص مشترک در يك
رشته علمي است که با ايجاد و راهاندازي آن رشته تحصيلي ،در دانشگاه تشکيل ميشود.
 .19-2دانشجو :فردي است که در يکي از دورههاي آموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرفته شده و ثبت نام کرده و مشغول به
تحصيل است.
 .20-2دانش آموخته :فردي است که يکي از دورههاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين ،گواهي يا
مدرک تحصيلي مربوط را دريافت کرده باشد.
 .21-2نيمسال تحصيلي :هر نيمسال تحصيلي شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.
 .22-2دوره تابستان :شامل  6هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است.
ماده  :3شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
 .1-3داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت
 .2-3احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت
ماده  :4نحوه اجراي دوره
آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
تبصره  :1دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامهريزي آموزشي را منحصراً براي
دانشجويان خارجي در صورتي که به حد نصاب الزم براي تشکيل کالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به زبان انگليسي
ارائه نمايد.
ماده « :5دانشگاه» موظف است ،برنامههاي آموزشي و درسي مصوب شوراي برنامهريزي آموزشي وزارت را براي دورهاي که در
آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است اجرا نمايد( .در دانشگاه اردکان که در حال حاضر مجوز بازنگري
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برنامههاي درسي را ندارد ،برنامههاي درسي بازنگري شدهاي که به تصويب شوراي برنامهريزي درسي دانشگاههاي داراي مجوز
رسيده است نيز با تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه اردکان قابل اجرا ميباشد)
تبصره  :1دانشگاه اختيار دارد حداکثر تا ده درصد از واحدهاي درسي دوره را با تاکيد بر دروس پايه و عمومي به جز دروس
مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي ،بصورت الکترونيکي (مجازي) با تاکيد بر محتواي الکترونيکي و رعايت استانداردهاي
مصوب وزارت ارائه نمايد.
ماده  :6دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش ،يکي از مدرسان مرتبط با رشته را به عنوان راهنماي
آموزشي تعيين و اعالم نمايد.
ماده  :7دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  12و حداکثر  20واحد درسي انتخاب کند .حداکثر واحد مجاز
انتخابي در دوره تابستاني  6واحد درسي است.
تبصره  :1اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  17باشد ،در اينصورت دانشجو با تأييد گروه آموزشي در نيمسال
تحصيلي بعد ميتواند حداکثر تا  24واحد درسي را اخذ نمايد.
تبصره  :2در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو صرف نظر از معدل کل (کمتر از  10نباشد) و مشروطي قبلي ،ميتواند تا  24واحد
اخذ نمايد به شرط آنکه با اخذ واحدهاي نيمسال پاياني خود ،تمامي واحدهاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي را اخذ نموده باشد.
در صورت باقي ماندن درس کارآموزي و يا دروس معرفي به استاد که در دوره تابستان و يا نيمسال بعد اخذ ميشود دانشجو حق
استفاده از امتياز تبصره حاضر را نخواهد داشت .در صورتي که معدل کل دانشجو زير  10باشد ولي از نظر ساير ضوابط آموزشي
منعي براي ادامه تحصيل وي وجود نداشته باشد ،در ترم آخر حداکثر  20واحد درسي ميتواند اخذ نمايد.
تبصره  :3در شرايطي که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسي دانشآموخته شود ،با تأييد گروه آموزشي ،ميتواند واحدهاي
مذکور را در دوره تابستاني اخذ نمايد.
تبصره  :4دانشجو همزمان نميتواند از مفاد تبصره  2و  3اين ماده استفاده نمايد.
تبصره  :5در صورتي که دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي خود بيش از  20واحد درسي اخذ نمايد امکان حذف اضطراري
دروس را نخواهد داشت مگر آنکه با حذف اضطراري يك درس ،تعداد واحدهاي باقيمانده وي به کمتر از  20واحد تقليل يابد.
تبصره  :6در صورتي که تعداد واحد دانشجو پس از ترميم ،کمتر از  12واحد باشد اداره امور آموزشي دانشگاه بايد نسبت به
حذف ترم دانشجو (حذف تمامي واحدهاي دانشجو) اقدام نمايد .اين تبصره شامل دانشجوياني که در آخرين نيمسال تحصيلي،
تمامي واحدهاي باقيمانده خود را تا سقف مقرر در آئيننامه ،اخذ مينمايند و دانشجوياني که در صورت ارائه نشدن حداکثر دو
درس نظري خود (که آن دو درس را در نيمسال بعدي و يا تابستان بصورت معرفي به استاد خواهند گذراند) نميشود .ضمناً
دانشجوياني که در آخرين نيمسال تحصيلي خود برخي از دروس مورد نياز ايشان ارائه نشده است ،در صورتي که امکان اخذ
باقيمانده دروسشان در نيمسال بعد ممکن باشد نيز مجاز خواهند بود تا پس از اخذ موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،با تعداد
واحد کمتر از  12واحد درسي (تمامي دروس ارائه شده در نيمسال) نيمسال خود را بگذرانند.
تبصره  :7در صورتي که واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه آموزشي ،بنا به داليل موجه
و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  12واحد درسي برسد در اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي کامل در
سنوات تحصيلي وي محسوب ميشود ،اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن (موضوع تبصره  1همين ماده يعني اخذ تا  24واحد در
صورت اخذ معدل  17و باالتر) بيتاثير است( .به عبارت ديگر ،در شرايط مذکور اگر ميانگين دانشجو کمتر از  12شد مشروط
نيست و اگر  17و باالتر شد ممتاز محسوب نميشود) .ضمناً در دانشگاه اردکان ،دانشجويان مشمول تبصره حاضر که معدل
نيمسال آنان کمتر از  12باشد ،حق انتخاب بيشتر از  14واحد درسي را در نيمسال بعد نخواهند داشت.
تبصره  :8براي دانشجويان وروديهاي  1391و  1392تعداد واحد مجاز در هر نيمسال بين  14تا  20واحد درسي است و با در
نظر گرفتن اين موضوع ،مشمول تبصرههاي ماده  7ميشوند.
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ماده  :8در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها  2درس نظري باقيمانده داشته باشد ،ميتواند با تائيد گروه آموزشي و
با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال (موضوع تبصرههاي  2و  3ماده  )7آن دو درس را به صورت معرفي به استاد در آن نيمسال
يا دوره تابستان بگذراند.
تبصره  :1چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي -نظري را اخذ ولي نمره قبولي کسب نکند اما دوره عملي درس فوق را با تأييد
استاد مربوطه گذرانده باشد ،ميتواند با رعايت مفاد اين ماده ،بخش نظري را بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد.
تبصره  :2شرط الزم براي اخذ درس بصورت معرفي به استاد ،قفل شدن نمرات تمامي دروس دانشجو است.
ماده  :9چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسي
مصوب بر عهده گروه آموزشي است.
تبصره  :1دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ،از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز (تقدم و تاخر) دروس معاف است.
ماده  :10تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي دوره کارشناسي ناپيوسته حداکثر  6واحد ميباشد و نمره
دروس جبراني در ميانگين نيمسال و کل محاسبه نميشود.
تبصره  :1دانشگاه اختيار دارد براي دانشآموختگان دوره کارداني پيوسته (فاقد مدرک پيشدانشگاهي) که معدل کل آنها زير 14
است و در دوره کارشناسي ناپيوسته در رشته غيرمرتبط (به تشخيص گروه آموزشي) پذيرفته شدهاند ،حداکثر  20واحد درسي
جبراني ارائه کند .نمره اين دروس در ميانگين نيمسال و کل محاسبه نميشود.
ماده  :11آموزش رايگان براي هر دانشجو ،در هر دوره تحصيلي صرفاً يك بار و در يك رشته تحصيلي امکانپذير است.
ماده  :12دانشجوي مشمول آموزش رايگان (تمامي دانشجويان دوره روزانه) در دانشگاه اردکان پس از اتمام سنوات مجاز تحصيل
خود بايد مطابق دانشجويان نوبت دوم ،شهريه ثابت و متغير نيمسال را پرداخت نمايند.
تبصره  :1تنها دانشجويان ورودي سالهاي  1391يا  ،1392در صورت حذف درس و يا عدم کسب نمره قبولي يا غيبت در هر
درس ،براي انتخاب مجدد آن درس در طول دوران سنوات مجاز تحصيل خود بايد شهريه متغير آن درس را پرداخت نمايند.
تبصره  :2هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت
ميشود.
ماده  :13دانشجوي مشمول اين آئيننامه ميتواند در دورههاي غيرحضوري (مجازي) که منتهي به مدرک تحصيلي ميشود
مطابق مصوبات مربوطه به صورت همزمان تحصيل کند( .توضيح :تحصيل همزمان در دانشگاه پيام نور که بصورت نيمه حضوري
است غير ممکن ميباشد).
تبصره  :1تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت انجام
ميشود.
ماده  :14برنامهريزي و تصميمگيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراري دروس ،اعالم و ثبت نمره ،تاريخ
تجديد نظر و غيره طبق شيوهنامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه اردکان انجام ميشود.
تبصره  :1مدرس هر درس موظف است ،نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را با در نظر گرفتن زمان الزم براي رسيدگي به
اعتراض دانشجويان ( 72ساعت) ظرف مدت  7روز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس در سامانه گلستان اعالم
نمايد .در صورتي که تا پايان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه ،نمره توسط استاد تاييد نهايي نشود اگر نمره خام توسط
استاد داده شده باشد اين نمره توسط آموزش دانشگاه نمره نهايي تلقي شده و امکان اصالح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و
در صورتيکه نمرهاي توسط استاد ثبت نشده باشد نمره معادل صفر براي دانشجويان منظور ميشود که ثبت نمره با پيگيري استاد
و يا دانشجويان ذينفع و بر اساس راي کميته نظارت و ارزيابي دانشگاه و صدور اخطار آموزشي براي استاد امکان پذير است.
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تبصره  :2دانشجويي که تقاضاي تجديد نظر به نمره ارزيابي درسي را داشته باشد ،ميتواند ظرف مدت  3روز ( 72ساعت) از
تاريخ اعالم نمره توسط استاد ،تقاضاي تجديد نظر خود را از طريق سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند .مدرس درس نيز
موظف است ،ظرف حداکثر مهلت  10روز از زمان برگزاري امتحان درس به اعتراض وي رسيدگي و اشتباهات احتمالي را بر طرف
و نمره قطعي را در سيستم وارد و تاييد نهايي نمايد .در هر حال زمان ثبت نمره نبايد بيش از  10روز از تاريخ امتحان به طول
انجامد.
تبصره  :3نمرات دروس کارآموزي ،کارورزي ،عمليات صحرايي ،کار در عرصه و دروسي که در برنامه درسي مصوب توأم با تکليف
پژوهشي ارائه ميشود ،در صورتي که به تشخيص مدرس و تاييد گروه آموزشي مربوط ،تکميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي
ميسر نباشد ،ناتمام تلقي ميشود ،نمره ناتمام بايد اگر مربوط به نيمسال اول باشد تا هفته سوم نيمسال بعد و اگر مربوط به
نيمسال دوم باشد حداکثر تا  15مرداد به نمره قطعي تبديل شود .نمره دروس کارآموزي اخذ شده در نيمسال تابستان و دروس
کارآموزي اخذ شده در نيمسال دوم که اجراي آنها مطابق سرفصل مصوب در تابستان ميباشد ،حداکثر تا قبل از ترميم نيمسال
بعد ثبت و تأييد نهايي ميشود .اين زمان شامل زمان الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز ميباشد بنابراين مدرس درس بايد
حداکثر  72ساعت قبل از پايان اين مهلت ،نمرات اين دروس را اعالم و پس از بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان ،نمره را در
سامانه گلستان تاييد نهايي نمايد.
تبصره  :4نمره درس پروژه کارشناسي پيوسته و دروس کارورزي که مطابق سرفصل مصوب ميبايست بصورت پاياننامه تدوين
گردد ،حداکثر يك سال مهلت دارد تا در سامانه آموزشي دانشگاه از سوي استاد درس وارد و تائيد شود .در غير اينصورت ،نمره
توسط آموزش دانشگاه بصورت صفر درج خواهد شد و دانشجو موظف به اخذ مجدد درس است .اين مهلت براي پروژه اخذ شده در
نيمسال اول ،تا پايان تابستانِ بعد ( 20شهريور) و براي درس پروژه اخذ شده در نيمسال دوم ،تا پايان نيمسال بعد يعني تا آخرين
تاريخ قفل نمرات نيمسال اول که درتقويم آموزشي آن نيمسال درج ميشود ،خواهد بود .آخرين مهلت ثبت نمره پروژه در اولين
نيمسال اخذ آن ،بدون نياز به اخذ ادامه پروژه در نيمسال بعد ،قبل از زمان ترميم نيمسال بعد است .مهلت تکميل و اتمام پروژه
کارشناسي تنها براي دانشجوياني که از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات در طول مهلت يك ساله فوق استفاده
مينمايند ميتواند در صورت درخواست دانشجو به تعداد نيمسالهاي مرخصي بدون احتساب در سنوات تمديد شود.
تبصره  :5نمره درس پس از قطعي شدن يعني قفل شدن توسط استاد درس و يا اداره امور آموزشي دانشگاه ،غير قابل تغيير
است.
تبصره  :6مدرس موظف است ،برگههاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس ،حداقل تا يك نيمسال تحصيلي بعد نزد خود
نگهداري نمايد تا در صورت لزوم در فرايندهاي نظارتي و بررسي شکايات دانشجويي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده  :15مدت مجاز تحصيل در دورههاي کارداني (اعم از پيوسته و ناپيوسته) و کارشناسي ناپيوسته دو سال ( 4نيمسال) و در
دورههاي کارشناسي پيوسته (ورودي  1393و بعد) چهار سال ( 8نيمسال) است.
تبصره  :1دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ،حداکثر يك نيمسال براي دورههاي کارداني
و کارشناسي ناپيوسته و حداکثر دو نيمسال براي دوره کارشناسي پيوسته مدت مجاز تحصيل دانشجو را افزايش دهد .چنانچه
دانشجو دراين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
تبصره  :2سنوات مجاز تحصيل در دوره کارشناسي پيوسته براي دانشجويان ورودي  1391و  ،1392پنج سال ( 10نيمسال) و
براي دانشجويان ورودي قبل از  1391شش سال ( 12نيمسال) ميباشد.
تبصره  :3هزينه افزايش سنوات مجاز تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناءي دانشگاه در آن سال ،از دانشجويان مشمول
آموزش رايگان دريافت ميشود.
ماده  :16ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در کالس ،انجام
تکاليف و نتايج امتحانات انجام ميگيرد و به صورت عددي از صفر تا بيست ( )0-20محاسبه ميشود.
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تبصره  :1برگزاري آزمون کتبي براي دروس نظري ،الزامي است.
ماده  :17حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههاي حضوري الزامي است.
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تبصره  :1اگر دانشجو در درسي بيش از  /16جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشد در صورت موجه
دانسته شدن غيبت دانشجو توسط شوراي آموزشي دانشگاه ،غيبت دانشجو در آن درس موجه ميشود و در غير اينصورت نمره
صفر در کارنامه دانشجو ثبت ميگردد .در صورت کاهش تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو به کمتر از  12واحد در صورت موجه
دانسته شدن غيبت وي ،آن نيمسال براي دانشجو يك نيمسال کامل در سنوات مجاز تحصيلي محسوب خواهد شد اما وضعيت
مشروطي و ممتازي (معدل نيمسال  17يا باالتر) در سابقه آموزشي دانشجو بياثر ميشود.
تبصره  :2غيبت قبل از حذف و اضافه در دروسي که دانشجو آن دروس را در زمان حذف و اضافه اخذ مينمايد جزو غيبتهاي
دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره  :3در صورتي که غيبت دانشجو در امتحان پايان نيمسال به دليل بيماري (صرفاً بستري در بيمارستان) و با مستندات ارائه
شده ،به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد ،غيبت دانشجو توسط اداره امور آموزشي دانشگاه بصورت پزشکي موجه شده و
در غير اينصورت نمره صفر در کارنامه دانشجو درج ميشود.
تبصره  :4دانشجو مجاز است يك درس نظري (غير عملي و غير کارگاهي) خود را تا پايان مهلت حذف اضطراري مطابق تقويم
آموزشي نيمسال به شرط آنکه تعداد واحدهاي باقيمانده او به زير  12واحد کاهش نيابد حذف اضطراري نمايد (با درخواست
دانشجو در سامانه آموزشي و تأييد استاد درس) .دانشجو مجاز به حذف دروس همنياز نيست.
تبصره  :5در شرايط خاص ،حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي (حذف ترم) با درخواست دانشجو در سامانه آموزشي گلستان
و ارائه مدارک الزم و تاييد شوراي آموزشي گروه ،دانشکده و شوراي آموزشي دانشگاه تا قبل از پايان مهلت مقرر در تقويم آموزشي
نيمسال براي حذف ترم امکان پذير است .نيمسال حذف ترم جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب ميشود ،مگر اينکه
به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه بر اساس مستندات ارائه شده ،بدون احتساب در سنوات باشد.
ماده  :18حداقل نمره قبولي در هر درس نمره  10است.
تبصره  :1دانشجوي ورودي سال  1393و بعد از آن که در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي کسب نکند ،چنانچه در
نيمسالهاي بعدي ،آن درس يا دروس را با حداقل نمره قبولي (نمره  )10بگذراند ،نمره يا تمام نمرات مردودي قبلي در ريز نمرات
تحصيلي دانشجو فقط ثبت ميشود و باقي ميماند اما اين نمرات در محاسبه ميانگين کل دوره بياثر شده و صرفاً آخرين نمره
قبولي در آن درس مالک محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود .براي دانشجويان ورودي سالهاي  1391و  1392شرط الزم براي
حذف اثر نمرات دروس گذرانده نشده قبلي ،کسب نمره  14در درس اخذ شده بصورت مجدد است .براي دانشجويان ورودي قبل
از  1391قانون فوق قابل اجرا نميباشد.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  1ماده  18براي دانشجويان ورودي  1393و بعد از آن ،تنها براي محاسبه ميانگين
کل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي ميباشد و مشروطي دانشجو در نيسمالهاي قبلي را خنثي نميکند يعني سوابق
تحصيلي دانشجوي ورودي  1393و بعد از آن ،با بياثر شدن نمرات دروس گذرانده نشده ،تحت تاثير قرار نخواهد گرفت (سوابق
مشروطي دانشجو حتي با بياثر شدن نمرات نيز باقي خواهند ماند) .انجام تبصره  1ماده  18براي دانشجويان ورودي سالهاي
 1391و  1392باعث بي اثر شدن مشروطيهاي قبلي دانشجو در نيسمالهايي که نمرات آن (بدليل کسب نمره  14و باالتر در
نيمسالهاي بعدي) بي اثر شده است ،ميشود.
تبصره  :3تسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني که به دليل تقلب يا حکم کميته انضباطي ،نمره مردودي دريافت ميکنند،
نميشود.
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ماده  :19چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي ميشود.
دانشجوي مشروط ،در نيمسال بعد (جز در آخرين نيمسال تحصيلي) حق انتخاب بيش از  14واحد درسي را ندارد.
تبصره  :1چنانچه دانشجويي در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته ،دو نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته سه نيمسال اعم از
متوالي يا متناوب مشروط شده باشد از ادامه تحصيل محروم ميشود .ادامه تحصيل دانشجوي محروم شده از تحصيل تنها با اخذ
مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه همراه با اخذ تعهد از دانشجو و اطالع به خانواده صرفاً در نظام نوبت دوم امکان
پذير است .شايان ذکر است با توجه به اهميت اطالع والدين از وضعيت تحصيلي دانشجو ،اظهار اطالع سرپرست دانشجو بايد با
امضاي فرم مربوطه در دفترخانه اسناد رسمي و يا در محل اداره کل آموزش دانشگاه به ثبت رسد.
تبصره  :2دانشجويان روزانه محروم از تحصيل که با موافقت کميسيون بررسي موارد خاص در نظام نوبت دوم مجوز ادامه تحصيل
پيدا ميکنند در صورت احراز رتبه  % 10برتر بين دانشجويان هم ورودي آن رشته در ترم بعد از موافقت کميسيون ،به روزانه
تبديل ميشوند.
ماده  :20دانشجو ميتواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل ،در دوره کارشناسي پيوسته حداکثر دو نيمسال و در دورههاي کارداني
و کارشناسي ناپيوسته حداکثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده نمايد .دانشجو موظف است
درخواست مرخصي خود را قبل از شروع نيمسال در سامانه آموزشي گلستان به ثبت برساند که در غير اينصورت با پرداخت
هزينهاي مشخص امکان اخذ مرخصي را خواهد داشت.
تبصره  :1مدت مجاز مرخصي زايمان ،دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است که توسط اداره کل آموزش
دانشگاه و در مقابل دريافت مستندات به انجام ميرسد.
تبصره  :2کميسيون موارد خاص دانشگاه ميتواند به حسب تقاضاي کتبي دانشجويان خواهر مستند به گواهي پزشك متخصص
مدت مجاز مرخصي زايمان را بدون احتساب در سنوات تحصيلي به پنج نيمسال (يك نيسمال قبل از زايمان و چهار نيمسال بعد
از زايمان) در مقاطع کارداني و کارشناسي افزايش دهد.
تبصره  :3مدت مجاز مرخصي پزشکي دانشجو ،در صورت ارائه مستندات و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه ،حداکثر دو نيمسال
تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.
تبصره  :4بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مانند ماموريت همسر يا والدين و  )...حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون
احتساب در سنوات مجاز در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.
تبصره  :5دانشجويان شهريه پرداز در صورت اخذ مرخصي تحصيلي با احتساب يا بدون احتساب بايد شهريه ثابت نيمسال را به
دانشگاه بپردازند و در صورت حذف ترم بايد شهريه ثابت و متغير نيمسال را پرداخت نمايند.
تبصره  :5دانشجو ميتواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصيهاي مذکور در اين ماده و تبصرههاي مندرج
در آن بهرهمند شود.
ماده  :21ثبت نام نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ،انصراف از تحصيل محسوب ميشود.
تبصره  :1تصميمگيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره  :2در دانشگاه اردکان در صورتي که دانشجو تا هفته سوم نيمسال مراجعه نمايد ،با پرداخت هزينهاي مشخص ميتواند
انتخاب واحد نمايد .در صورت مراجعه از هفته چهارم نيمسال ،پس از پرداخت هزينهاي مشخص ،آن نيمسال براي وي مرخصي با
احتساب در سنوات تحصيلي ثبت شده و در صورت عدم مراجعه تا دو ماه پس از تاريخ ثبت نام نيمسال (از هفته نهم نيمسال)،
منصرف از تحصيل محسوب ميشود.
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ماده  :22دانشجويي که قصد انصراف از تحصيل داشته باشد ،بايد درخواست انصراف خود را شخصا به صورت کتبي به اداره
آموزش دانشگاه تسليم نمايد .اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا دو ماه پس از تاريخ ارائه درخواست ،تقاضاي انصراف
خود را پس بگيرد ،در غير اين صورت ،پس از انقضاي اين مهلت ،حکم انصراف وي از تحصيل صادر ميشود.
تبصره  :1در مواردي که دانشجو براي قطعي شدن انصراف خود بالفاصله پس از ارائه درخواست کتبي خود اصرار دارد ،الزم است
شخص دانشجو و ولي او با حضور در دفترخانه رسمي ،حق پس گرفتن درخواست انصراف در فرصت دو ماهه را از خود سلب نموده
که در اينصورت حکم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصيل دانشجو صرفاً با رعايت تبصره  2همين ماده امکانپذير
خواهد بود.
تبصره  :2بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشکل نظام وظيفه و همچنين رأي کميسيون موارد
خاص دانشگاه اردکان و صرفاً در نظام نوبت دوم ميباشد.
تبصره  :3تا زمان قطعيت يافتن انصراف ،هيچگونه تغييري در واحدهاي اخذ شده نيمسال و يا وضعيت امتحانات دانشجوي
انصرافي صورت نميپذيرد و در صورت ابطال انصراف دانشجو با اعالم کتبي وي قبل از پايان فرصت دو ماهه ،دروس و امتحانات
دانشجو با همان وضعيت قبلي در کارنامه وي باقي خواهد ماند و تصميمگيري در خصوص موجه نمودن غيبت در کالسهاي درس
و امتحاناتي که دانشجو دربازه زماني فرصت دو ماهه خود در آنها شرکت ننموده است بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.
ماده  :23دانشجوي دورههاي کارداني و کارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير ميتواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا
گرايش ديگر تحصيلي در دانشگاه اردکان تغيير رشته يا گرايش دهد:
الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه اردکان
ب) کمتر نبودن نمره اکتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا
گرايش در همان دانشگاه (در سال پذيرش)
ج) امکان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده
د) موافقت گروه آموزشي مبداء و مقصد ،و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه
تبصره  :1دانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار ميتواند با رعايت شرايط فوق ،تغيير رشته يا گرايش دهد.
تبصره  : 2براي تقاضاي تغيير رشته ،دريافت کارنامه محرمانه آزمون سراسري دانشجو از سازمان سنجش الزامي است.
ماده  :24تغيير رشته از دورههاي پائين به دورههاي باالتر ،از غير دولتي به دولتي ،از شبانه به روزانه ،از غيرحضوري به حضوري
ممنوع است ولي برعکس آن مجاز ميباشد.
تبصره  :1تغيير رشته دانشجويي که پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون ميباشد به رشتههايي که پذيرش در آنها از طريق
آزمون سراسري صورت گرفته باشد ،ممنوع است.
ماده  :25تغيير رشته در دوره کارشناسي ناپيوسته ممنوع است ،اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذکر شده در ماده
 23امکان پذير است.
ماده  :26ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آييننامه ميهماني و انتقال دانشجويان دورههاي کارداني و کارشناسي دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت انجام ميشود.
ماده  :27انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش ،در صورت احراز همزمان شرايط تغيير رشته يا گرايش و انتقال (موضوع مواد  25و
 )26و با توافق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امکان پذير است.
ماده  :28دروسي که دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است ،در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي
ميشود و فقط دروسي از وي پذيرفته ميشود که به تشخيص گروه آموزشي ،با دروس رشته يا گرايش جديد ،اشتراک محتوايي
حداقل  70درصد (طبق برنامه درسي مصوب) داشته باشد و براي دانشجويان ورودي  1391و  1392نمره هر يك از آن دروس
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کمتر از  12نباشد و براي دانشجويان وروديهاي  1393و بعد ،پذيرش نمرات بين  10تا  12به تشخيص گروه جديد ميباشد .در
اين صورت ،فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و معدل نيمسال در کارنامه دانشجو ثبت و باقي ميماند.
تبصره  :1در صورتي که ميانگين نمرات دروس پذيرفته نشده از دانشجوي تغيير رشته و يا گرايش ،کمتر از  12باشد (به شرط
بيشتر بودن تعداد واحدهاي پذيرفته نشده از  12واحد) ،در مجموع يك نيمسال مشروطي در کل نيمسالهاي گذرانده شده در
رشته قبلي براي دانشجو لحاظ ميشود که در اين شرايط در هر زمان که دانشجو در رشته جديد تنها دو نيمسال مشروط شد از
ادامه تحصيل محروم ميشود( .تعداد نيمسالهاي مشروطي دانشجو در رشتههاي اول و دوم مجموعاً نبايد بيش از  3نيمسال
باشد)
تبصره  :2تمامي دروس گذرانده شده توسط دانشجوي انتقالي در صورت اشتراک محتوائي (حداقل  )%70با دروس در دانشگاه
اردکان ،با هر نمرهاي (بين صفر تا بيست) مورد پذيرش قرار گرفته و عيناً در کارنامه دانشجو ثبت ميشود .ضمناً تمامي سوابق
مشروطي دانشجو عينا در کارنامه وي باقي ميماند حتي در صورتي که به دليل عدم اشتراک محتوائي تعدادي از واحدهاي درسي
دانشجو قابل پذيرش نباشد و باعث کمتر شدن واحدهاي پذيرش شده از دانشجو به کمتر از  12واحد نيز شود.
تبصره  :3به ازاي هر  12تا  20واحد از دروس معادل سازي شده (مربوط به سابقه تحصيل دانشجو قبل از شرکت در آزمون
سراسري منجر به قبولي در رشته حاضر) ،يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو کاسته ميشود( .به ازاي هر  20واحد يك
نيمسال از سنوات مجاز کاسته ميشود و چنانچه واحدهاي باقيمانده معادل سازي شده بيش از  11واحد باشد ،يك نيمسال ديگر
از سنوات مجاز دانشجو کاسته ميشود)
تبصره  :4معادل سازي دروس صرفاً در شيوههاي آموزشي همعرض صورت ميگيرد:
الف :واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دورههاي غيرحضوري ،نيمهحضوري يا غيرحضوري
ب :نيمهحضوري به نيمهحضوري و غيرحضوري
ج :غيرحضوري به غيرحضوري
بدين ترتيب پذيرش دروس از دانشجوياني که قبالً در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل بودهاند غير ممکن ميباشد.
تبصره  :5براساس مصوبه شوراي آموزشي معادلسازي نمرات دورههاي قبلي دانشجويان کارشناسي از مؤسسات آموزش عالي
غيرانتفاعي نيز قابل پذيرش نميباشد.
ماده  :29به دانشجويي که تمامي واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل  12گذرانده باشد به حسب مورد مدرک تحصيلي
کارداني ،کارشناسي ناپيوسته يا کارشناسي پيوسته ارائه ميشود.
تبصره  :1در صورتي که دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل کل خود را به  12برساند ،تنها يك نيمسال با رعايت
سقف مجاز تحصيل به وي فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد حداکثر  20واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از  12گذرانده
است و با پرداخت شهريه متغير آن دروس ،ميانگين کل نمرات خود را به حداقل  12برساند و مدرک تحصيلي دوره را دريافت
کند ،در غير اين صورت از تحصيل محروم ميشود .براي اينگونه دانشجويان نمره دروس دوباره اخذ شده در کارنامه ثبت شده و به
همراه نمره دروسي که قبالً اخذ شده است در محاسبه ميانگين کل محاسبه ميشود.
ماده  :30در صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره کارشناسي پيوسته حداقل  68واحد درسي (شامل
حداکثر  10واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره) را با نمره قبولي گذرانده و ميانگين کل دروس گذرانده وي  12يا
باالتر باشد ،در اين صورت مي تواند مدرک دوره کارداني در همان رشته را دريافت نمايد .در غيراينصورت ،به دانشجوي مذکور و
همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره کارداني ،فقط يك گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با
درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد .براي دانشجويان ورودي  1391و  ،1392گذراندن  68واحد درسي (اخذ نمره  10و
باالتر و بدون توجه به نوع درس) و داشتن ميانگين کل باالتر از  ،12مالک صدور مدرک کارداني خواهد بود.
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تبصره  :1در صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره کارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز براي دوره
کارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اينصورت دانشگاه دروسي را مالک سنجش ميانگين کل دانشجو براي اخذ مدرک
کارداني قرار ميدهد که دانشجو با نمره  12يا باالتر گذرانده است .تمامي دروس مازاد بر واحدهاي دوره کارداني با نمره کمتر از
 12در محاسبه ميانگين کل دانشجو لحاظ نميشود ولي در کارنامه دانشجو بصورت بي اثر باقي ميماند.
تبصره  :2با مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه ،تمامي نمرات کمتر از  10دانشجوي متقاضي فراغت از تحصيل در مقطع کارداني
(مشمول ماده  )30بياثر شده ،سپس ميانگين نمرات گذرانده دانشجو بعنوان معدل نهايي دانشجو مد نظر قرار ميگيرد .شايان
ذکر است نمرات کمتر از  10مربوط به غيبت کالسي ،غيبت امتحان و نمره  0/25مربوط به حکم کميته انضباطي نيز در اين
حالت بياثر ميشود.
تبصره  :3صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن
دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام ميگيرد .الزم به ذکر است دانشجويان اخراجي و يا انصرافي مقطع کارشناسي که شرايط
دانش آموختگي در مقطع کارداني را دارند صرفاً براي يك بار ميتوانند با ارائه درخواست تأييد شده محضري ،تمايل خود را به
اخد مدرک کارداني اعالم نمايند که غير قابل تغيير خواهد بود .در ضمن درصورتيکه اين درخواست براي دانشجويان ذکور پس از
يك سال شمسي از تاريخ ثبت درخواست انصراف يا تاريخ اخراج در دبيرخانه اداره امور آموزشي دانشگاه صورت گيرد صرفاً در
صورت ارائه کارت پايان خدمت يا کارت معافيت و يا حکم استخدامي رسمي ارگانهاي نظامي کشور ،امکان درخواست صدور
مدرک کارداني وجود دارد.
ماده  :31تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو ،روزي است که آخرين نمره قطعي قفل شده درس دانشجو در سامانه آموزشي دانشگاه
ثبت ميشود.
ماده  :32مسئوليت حسن اجراي اين آئيننامه و هرگونه پاسخگوئي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و
تفسير آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.
ماده  :33شيوهنامه اجرايي آئيننامه آموزشي دورههاي کارداني ،کارشناسي پيوسته و ناپيوسته در  33ماده در تاريخ
 1396/09/09به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه اردکان رسيد و از زمان ابالغ ،براي تمام دانشجويان دانشگاه اردکان الزم
االجراست و کليه آئيننامهها و بخشنامههاي مغاير با آن لغو و بياثر ميشود.
علي فتح زاده
معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه اردکان
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