بخشی از مقررات آموزشی جهت اطالع دانشجویان دوره های کارشناسی
دانشجوی عزیز

ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه مجازی فاران و عرض خیرمقدم برای پیوستن به این مجموعه آموزشی توجه شما را به پاره ای از
مقررات آموزشی که اطالع از آنها برای شما ضروری است جل ب می نمائیم .الزم به ذکر است که دانشجویان موظفند از کلیه مقررات آموزش و دانشجویی
مطلع باشند وعدم اطالع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی شود.
تعاریف :
 .1دانشگاه:

به همه دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ،روزانه و شبانه دولتی و غیردولتی« ،دانشگاه» گفته می شود.

 .2دانشکده :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد .مانند دانشکده علوم ،دانشکده برق ،دانشکده الهیات و نظایر آن.
 .3گروه آموزشی :گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد .مانند گروه
ریاضی  ،گروه معارف اسالمی و نظایر آن.
 .4گروه برنامه ریزی :منظور از گروه برنامه ریزی یکی از گروه های نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استقرار
دارند.
 .5گروه آزمایشی :منظور از گروه آزما یشی یکی از گروه های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است که داوطلبان
را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.
 .6دوره :منظور از دوره در نظام آموزش عالی ،مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل می کند و در آن رشته فارغ
التحصیل می شود .مانند دوره کاردانی ،دوره کارشناسی و ...
 .7اداره آموزش :منظور از اداره آموزش ،یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی،
انتخاب واحد ،انجام امتحانات ،جمع آوری نمرات و اعالم نتایج را بر عهده دارد.
 .8استاد :هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده می شود.
 .9رشته :رشته یکی از شعب فرعی از گروه های علمی (علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،هنر ،تربیت معلم و علمی ـ
کاربردی) است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد .دروس مشترک در دو
رشته متفاوت ،نباید از  03درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.
 .11گرایش :هر یک از شعب یک رشته که ناظ ر بر یک تخصص باشد ،گرایش نامیده می شود .اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از  7درصد
کل واحدهای رشته کمتر و از  03درصد کل واحدها بیشتر باشد.
شرایط ورود

 شرایط ورود در دوره های کاردانی ،کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)  ،کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی ،داروسازی،
دندانپزشکی و دامپزشکی ،اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:
 : 1مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  ،برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.
 :2داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ،مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن
برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که
حسب مورد به تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
 :0پذیرفته شده در آزمون ورودی.
 : 4سپردن تعهد خدمات بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

محل امضاء دانشجو:

نام نویسی

 پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعالم می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند .عدم
مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون  ،انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
دانشجو موظف است در هر نی مسال در زمانی که دانشگاه اعالم می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند .عدم
مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطالع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است .در صورت تأخیر و یا عذر موجه حق
انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ،با دالیل مستند ،به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی
به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد.



منع تحصیل همزمان

 دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد
داشت .در صورت تخلف ،از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ،محروم و سوابق
تحصیلی وی باطل اعالم می شو د و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده
به دانشگاه ذیربط بپردازد.
نظام آموزشی

آموزش در نظام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است که ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو
در یک درس به همان درس محدود است.
سال تحصیلی

 هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی و هر نیمسال تحصیلی شامل  17هفته و هر دوره تابستانی شامل 6
هفته آموزش است و مدت امتحانات پایانی نیمسال جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.
تعداد واحدها

 هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  12و حداکثر  23واحد درسی را در صورت تصویب گروه آموزشی و عدم اخالل در نظم
سیستم آموزشی انتخاب کند.
تبصره :در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  12واحد معاف است.
 در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد با تأیید دانشگاه و استاد مربوطه می تواند از طریق معرفی به
استاد درس را بگذراند.
 اگر در یک نیمسال تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو حداقل  17باشد .می تواند در نیمسال بعد حداکثر تا  24واحد درسی را با تصویب گروه
آموزشی و عدم اخالل در نظم سیستم آموزشی انتخاب کند.
طول دوره

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته  6سال است در صورتیکه دانشجو نتواند دوره را در حداکثر مدت مجاز با موفقیت بگذراند از
دانشگاه مربوطه اخراج می شود.
عنوان دانشجو موظف است در تمام جلسات (مجازی یا حضوری) مربوط به هر درس حاضر شود و ساعت غیبت دانشجو در هر درس نباید از  0/17مجموع
جلسات آن درس تجاوز کند .در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور می شود.
 در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از  0/17باشد ولی غیبت اوموجه تشخیص داده شود آن درس حذف می شود.
غیبت در امتحان

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس است.
تبصره :تشخیص موجه بودن غیبت در کالس یا امتحان تنها به عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا خواهد بود و دانشجو در این مورد
حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

محل امضاء دانشجو:

حذف و اضافه

 دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی در مهلتی کمتر از  2هفته پس از شروع نیمسال حداکثر دو درس انتخابی خود را حذف نماید منوط بر
اینکه تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر کمتر نگردد.
 اضافه کردن واحد های درسی یا جابجایی با سایر واحد ها طبق نظر مرکز آموزش و مشروط بر رعایت سقف واحد های انتخابی و عدم اخالل در
امر آموزش خواهد بود.
حذف اضطراری

در صورت اضطرار به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو می تواند حداکثر تا  5هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری
خود را با تایید گروه آموزشی حذف کند مشروط برآنکه اوالً غیبت دانشجو در درس از  0/17بیشتر نباشد ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده از  12واحد کمتر
نشود.
معیارهای ارزیابی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور در فعالیت های کالسی  ،انجام تکالیف درسی(مانند کوئیزها  ،انجمن ها  ،تحقیق ،
کارگاه ها و  ) ...و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
 برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.
حداقل نمره قبولی در هر درس نمره  13است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است.
 دوره تابستان به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمیشود و نمرات آن تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.
نام نویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجو نباید در هیچ نیمسال تحصیلی کمتر از  12شود در غیر این صورت نامنویسی در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
 دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتباً اطالع دهد در پرونده دانشجو ضبط نماید .با این وصف قصور در اخطار
به وی از طرف دانشگاه یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
دانشجو مشروط جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از  14واحد درسی را ندارد.
اخراج دانشجوی مشروط :

در صورتی که میانگین نمرات در دوره کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب کمتر از  12باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه
تحصیل محروم می شود.
مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب بغیر از نیمسال اول به شرط تایید شورای آموزشی دانشگاه و عدم اخالل در
سیستم آموزشی از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره  :مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.
تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی حداقل  2هفته قبل از شروع نامنویسی هر نیمسال به اداره آموزش تسلیم گردد که موافقت یا عدم موافقت با
درخواست دانشجو جزء اختیارات دانشگاه است و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .
انصراف از تحصیل

انصراف در ترم اول ::اگر دانشجودر ترم اول پس از واریز شهریه قصد انصراف داشته باشد براساس آیین نامه وزارت علوم درخواست کتبی خود را
با ارائه فرم مربوطه ثبت می نماید الزم به ذکر است شهریه کامل آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف تسویه می شود و هیچ مبلغی مسترد نمی گردد .

محل امضاء دانشجو:

انصراف در ترم های میانی  :ترک تحصیل بدون کسب اجازه کتبی از دانشگاه انصراف از تحصیل محسوب می شود ودانشجو منصرف حق ادامه
تحصیل ندارد  .دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید و مجاز است فقط
برای  1بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست انصراف خود را پس بگیرد و پس از انقضای این مدت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و
دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
 دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده عمل کند.

 تحصیل مجدد دانشجوی منصرف موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه است.
 دانشجوی منصرف خود را موظف می داند تا کلیه هزینه تحصیل دوره کارشناسی پیوسته را به صورت نقدی در وجه موسسه پرداخت نماید ودر
غیر این صورت موسسه آموزش عالی فاران حق پیگیری قانونی این مورد را تا وصول مطالبات این بند را خواهد داشت و دانشجو کلیه اختیارات
قانونی و حق اعتراض را از خود سلب می نماید .
تغییر رشته

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه
آزمایشی در همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
 -1ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.
 -2حداقل  1/6و حداکثر  2/0واحدهای دوره را گذرانده باشند.
 -0نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
 -4با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
پذیرش واحد های درسی:

معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبالً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایط و ضوابط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مجاز است.
 تطبیق واحد های پودمانی ،کاردانی و باالتر در رشته های مدیریت کسب و کار و مدیریت صنعتی منوط به تایید وزارت علوم ،،تحقیقات و
فناوری می باشد.
فراغت از تحصیل:

دانشجویی که کلیه واحد های درسی در یکی از دوره های کارشناسی پیوسته را مطابق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه گذرانده باشد فارغ
التحصیل آن دوره شناخته می شود.
 تاریخ فراغت از تحصیل ،روزی است که آخرین نمره در سی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.
 میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ،باید حداقل  12باشد ،تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کارشناسی دریافت کند.
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از  12کمتر باشد ،چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا  23واحد درسی از
درسهایی را که با نمره کمتر از  12قبول شده است و دو نیمسال تحصیلی(در دوره کارشناسی) ،مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا
میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات تکراری در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
توجه :مفاد فوق تنها چکیده ای از مجموعه آیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی مقطع تحصیلی کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی در تیر ماه
 1077می باشد و کامالً الزم االجرا است.

اینجانب ................................فرزند..............................ش ش  ...............................متقاضی ثبت نام در رشته  ..........................مقطع کارشناسی موسسه
آموزش عالی فاران ،با امضای خود در ذیل هر صفحه تصریح می نمایم که در صحت عقل و دقت کامل کلیه مفاد این آیین نامه را مطالعه نموده و از آن
اطالع پیدا نموده ام.
همچنین خود را مکلف به اجرای مفاد این آیین نامه می دانم و در صورت تخطی از هر مورد آن موسسه آموزش عالی مجازی فاران مجاز است برخورد
انضباطی و قانونی الزم را با اینجانب به انجام برساند و حق هر گونه اعتراضی را از خود ساقط می دانم.
تاریخ:
امضاء و اثر انگشت

