
ــی  ــته و کارشناس ــی پیوس ــاردانی ، کارشناس ــای ک ــی دوره ھ ــه آموزش ــین نام آی

 ناپیوسته مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 23/3/1383مورخ 

 

تبصـره در  81مـاده و  69فصـل ، 12آیین نامه آموزشی دوره کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته در 

بـه تصـویب  23/3/83برنامه ریزی علوم پزشکی مـورخ بیست وششمین جلسه شورای عالی 

 رسید .

برای آن دسته از دانشجویانی که از این تـاریخ  1383-84این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 

به بعـد وارد دانشـگاه ھـا وموسسـات آمـوزش عـالی تابعـه وزارت بھداشـت ،درمـان و آمـوزش 

یخ به بعد کلیه آیین نامه ھـا و بخشـنامه ھـای پزشکی می شوند الزم االجرا است و از این تار

 مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود .

 

رای صــادره در بیســت وششــمین جلســه شــورای عــالی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی مــورخ 

در مورد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسـته و ناپیوسـته صـحیح   23/3/83

 ست ، به واحد ھای مجری ابالغ شود .ا

 مورد تایید است                                                           مورد تایید است                  

دکتــر محمــد رضــا صــبری                                                      دکتــر مســعود              

 پزشکیان

الی برنامـه ریـزی علـوم پزشـکی   وزیـر بھداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و دبیر شورای ع

 رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

ــت  ــوب بیس ــته مص ــته و ناپیوس ــی پیوس ــاردانی ، کارشناس ــاطع ک ــی مق ــه آموزش ــین نام آی

بعد از نظر خـواھی  23/3/83وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

از دانشگاه ھا و دانشکده ھـای علـوم پزشـکی ، در جلسـات متعـدد یکسـاله کمیتـه گسترده 

تدوین و تفسـیر آیـین نامـه و مقـررات آموزشـی دبیـر خانـه شـورای عـالی برنامـه ریـزی علـوم 

پزشکی مورد باز نگری و تجدید نظر قرار گرفت ودر این باز نگری حداکثر تالش ممکـن در جھـت 

ای مختلف آن وھمچنین استفاده از تمامی نظرات سـازنده و مثبـت رفع ابھام از مواد وتبصره ھ

دانشگاه ھا صورت گرفته است . با توجه به حجم تغییرات توصیه می گردد کلیه مفاد این آیـین 

نامه مورد توجه و عنایـت ویـژه کارشناسـان و مسـئولین محتـرم ادارات آمـوزش دانشـگاه ھـا و 

دقیق مقررات از تضییع حقوق  دانشجویان جلوگیری به  دانشکده ھا قرا ر گیرد ، تاضمن اجرای

آئین نامه مطابق مصوبه جلسـات دھـم وچھـاردھم و  10عمل آید. الزم به ذکر است مناد ماده 

در   11/3/82و 15/2/80، 30/7/79ھیجدھم شورای عـالی برنامـه ریـزی علـوم پزشـکی مـورخ 

ــاردانی  ــاطع ک ــی در مق ــدھای درس ــداکثر واح ــداقل و ح ــوص ح ــته و خص ــی پیوس ،کارشناس



کارشناسی نا پیوسته می باشد و جھت ھریک از رشته ھا در مقاطع مذکور پس از بـاز نگـری 

برنامه آموزشی رشته مربوطه الزم االجرا است لذا تا زمانی که بـر نامـه جدیـد بـازنگری شـده 

ه ابالغ نشده است برنامه قبلی و سقف واحدھای قبلی به قـوت خـود بـاقی اسـت . در خاتمـ

الزم اســت از ھمکــاری مســئوالن آموزشــی دانشــگاه ھــا ودانشــکده ھــای علــوم پزشــکی در 

ارسال نظرات مفید و سازنده و نیز از اعضای کمیتـه تـدوین و تفسـیر آیـین نامـه ھـا و مقـررات 

آموزشی و کارشناسان  این دبیر خانه که با شـرکت در جلسـات متعـدد ، ایـن دبیـر خانـه را در 

 یاری دادند  تشکر و قدر دانی نمایم ./ب بازنگری آیین نامه

 دکتر محمد رضا صبری

 دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 تعاریف

تعاریف زیر در آیین نامه ھای کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بـه صـورت یکسـان پذیرفتـه شـده و 

وع تغییـر حسب مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جزء الینفک آیین نامـه ھـا بـوده و ھـر نـ

 وتفسیر مغایر با آن مجاز نیست .

 دانشگاه علوم پزشکی :

موسسه ای است آموزشی ، پژوھشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خـود کـه تربیـت  

نیروی انسانی در رده ھای مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش ، پـژ و ھـش و ارائـه 

امور به عنوان مرکز نھایی ارجاع عمل می نمایـد خدمات بھداشتی و درمانی پرداخته و در این 

. 

 ھردانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود .

 دانشکده علوم پزشکی :

دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی ،پژوھشی و خدماتی مستقلی است که عالوه بر 

رده ھـای مختلـف گـروه پزشـکی اسـت ، بـه  وظیفه اصلی خود که تربیت  نیـروی انسـانی در

انحام آموزش  ، پژوھش و ارائه خدمات بھداشـتی و درمـانی پرداختـه و درایـن امـور بـه عنـوان 

 مرکز نھایی ارجاع ، عمل می نماید .

 دانشکده :

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گـروه آموزشـی تشـکیل مـی شـود . 

 دانشکده داندانپزشکی و دانشکده بھداشت مانند دانشکده پزشکی ،

 آموزشکده در گروه پزشکی :

موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروھھای آموزشـی در سـطح کـاردانی رشـته ھـای 

گروه پزشـکی تشـکیل مـی گـردد و امکانـات و تجھیـزات الزم بـرای ارائـه آمـوزش رشـته ھـای 

 تحصیلی در آن دایر است .

 موسسه :



عــالی یــک مفھــوم عــام اســت کــه بــه ھریــک از مراکــز آمــوزش عــالی و  موسســه در آمــوزش

پژوھشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت  بھداشـت ، درمـان و 

 آموزش پزشکی تاسیس شده باشد ، اطالق می گردد .

 گروه آموزشی :

با یک رشته ویا یک شـاخه مـی عھده دار آموزش و پژوھش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط 

 باشد مثل گروه بھداشت ، گروه فیزولوژی و گروه جراحی

 گروه آزمایشی :

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانـات سراسـری ورود بـه دانشـگاھھا ، داوطلبـان را بـر 

حسب رشته ھای انتخابی به گروه ھای خاص تقسیم می کند که ھر یک از ایـن  گـروه ھـا  ، 

 شی نامیده میشود .گروه آزمای

 دوره :

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است ھماھنگ و منسجم و به ھم وابسته در یک رشته  کـه 

در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشـجو ارائـه مـی شـود تـا سـرانجام بـه 

دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاھی منجر شـود ، دوره ھـای تحصـیلی در نظـام آمـوزش 

 ی علوم پزشکی  ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند .عال

 کاردانی ( فوق دیپلم )         -

 کارشناسی (لیسانس) پیوسته و نا پیوسته         -

 کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) ناپیوسته         -

 دکتری عمومی         -

 ) Ph.Dدکتری تخصصی (         -

 ( دستیاری ) تخصص بالینی         -

 فوق تخصص         -

 اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش یک واحـد اداری در یـک دانشـکده یـا دانشـگاه اسـت کـه ھمـه امـور 

آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانـات ، جمـع 

 آوری و نمرات اعالم نتایج را بر عھده دارد .

 استاد :

عضو ھیات علمی که مسولیت تدریس  دورس نظری یا عملی را بـر عھـده دارد اسـتاد  ھر

 نامیده می شود .

 رشته :

رشته یکی از شعب فرعی گروھھای علمی (علوم پزشکی ، علوم انسانی ،علوم پایه ، فنـی 

مھندسی ،کشاورزی وھنـر ) اسـت کـه از لحـاظ موضـوع کـامال مشـخص و از دیگـر موضـوعات 



و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامـد . دردو رشـته متمـایز دروس مشـترک  متمایز بوده

 درصد کل واحد ھا (بدون احتساب  دروس عمومی ) تجاوز کند . 30نباید از 

 گرایش :

ھریک از شعب یک رشته کـه نـاظر بریـک تخصـص باشـد، گـرایش نامیـده مـی شـود .اخـتالف 

درصـد کـل واحـدھا  30د کل واحـدھا کمتـر و از درص 7دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 

 بدون احتساب (دروس عمومی )بیشتر باشد .

 دروس :

دروس دانشگاھی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی و اختصاصی ( پایه و تخصصـی رشـته ) 

واز نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم انتخاب 

وس  اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم وتدریس ، به دروس نظری ، عملی ، نظـری به در

 عملی ، کار آموزی ، کارورزی و کارآموزی در عرضه تقسیم می شود .–و عملی ، نظری 

 تبصره :

دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و 

 نمره جداگانه دارند .ھر یک کد جداگانه و 

عملــی نوشـته مــی شــوند یـک درس محســوب شــده و کــد  –دروسـی کــه بــه صـورت نظــری 

 مشترک و نمره مشترک دارند  .

 دروس عمومی :

دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشـد و بیـنش 

شـنایی بـا روشـھای علمـی فرھنگی آنان براساس فرھنـگ و معـارف و عقایـد اسـالمی و نیزآ

عرضه می شود . این دروس  بـرای کلیـه دانشـجویان تمـامی رشـته ھـا ی علـوم پزشـکی در 

مقـاطع تحصــیلی کــاردانی ، کارشناســی پیوســته و نــا پیوســته و دوره ھــای دکتــری عمــومی 

 الزامی است   .

 دروس اختصاصی :

 زیر تقسیم می شود :این دروس به دو دسته : دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح 

دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمـودن دانشـجو  ، توسـعه اطالعـات  وتقویـت  -الف

 بنیه وبینش علمی وی ودرک بھتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود  .

دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفا" به منظور ایجـاد و افـزایش  کـارآیی ھـای  -ب

 تدریس می شود .علمی و عملی یک رشته 

 دروس جبرانی :

در صورتیکه دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحد ھـای 

درسی مقرر، به تشخیص گـروه  آموزشـی  و مطـابق برنامـه آموزشـی مربـوط آن دروس را بـه 

 عنوان دروس جبرانی بگذراند .



 دروس اجباری :

دانشـجو منـوط بـه گذرانـدن آنھاسـت و بـا دروس دیگـر  دروسی است که فارغ التحصیل شدن

 قابل تعویض نمی باشد .

 دروس اختیاری :

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه ھای آموزشی می توان آنھا را از میـان مجموعـه 

 ای از دروس انتخاب کرد .

 دروس پیوسته ( پیش نیاز ) :

 درس دیگر ضروری است .دروسی است که گذراندن آنھا برای گرفتن یک 

دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشـند . دروس اختیـاری نمـی تواننـد پـیش نیـاز  

 باشند

 دروس مستقل :

 دروسی ھستند که انتخاب آنھا منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسھای دیگری  نیست .

 دروس نظری :

 دروسی است که در کالس درس ارائه می شود.

 روس عملی :د

دروســی اســت کــه در کارگــاه ، آزمایشــگاه و مرکــز مھارتھــای بــالینی یــا بخشــھای مربــوط در 

 دانشکده رائه می شود .

 دروس کارآموزی :

دروسی ھستند که در محیط کار واقعی ( بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز خدمات درمـانی ) و یـا 

برای آموزش مھارتھای عملی ارائه می  در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مھارتھای بالینی )

 شود .

 دروس کارورزی :

دروسی است که در محیط کار واقعی و بـرای کسـب تسـلط بـر مھارتھـای عملـی ارائـه  مـی 

 شود .

 دروس کارآموزی در عرصه :

دروســی ھســتند کــه بــا ھــدف امــوزش مھارتھــای عملــی در عرصــه ارائــه خــدمات بھداشــتی  

 درمانی ارائه می شود .

 اول فصل

 شرایط ورود و نام نویسی

 شرایط ورود

) شرایط ورود به دوره ھای کاردانی ، کارشناسـی پیوسـته و کارشناسـی نـا پیوسـته ، 1ماده 

 اعم از دوره ھای روزانه و شبانه به شرح زیر است :



 پذیرفته شدن در آزمون ورودی         -1-1

اساس ضوابط شورای عالی برنامـه ریـزی علـوم برخوردار بودن از سالمت تن و روان بر          -1-2

 پزشکی .

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمـومی ورود     -1-3

 به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی .

ــا گواھینا    -1-4 ــدیم ) و ی ــطه ( نظــام ق ــان دوره متوس ــه پای ــتن گواھینام ــه دوره پــیش داش م

دانشــگاھی ( نظــام جدیــد ) از داخــل یــا خــارج از کشــور ، مــورد تاییــد وزارت آمــوزش و 

پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشھای حـوزوی ( 

مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی ) و یـا داشـتن گواھینامـه دوره کـاردانی 

ــه دوره  ــرای ورود ب ــوم ، ب ــد وزارت عل ــه تائی کارشناســی ناپیوســته کــه حســب مــورد ب

 تحقیقات و فناوری یا وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .

سپردن تعھد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگـان یـا پرداخـت شـھریه مطـابق     -1-5

 تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمـون سراسـری سـازمان  1 تبصره

سنجش آموزش کشور از سالمت جسمی و روانـی الزم بـرای رشـته پذیرفتـه شـده برخـوردار 

 نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعالم شده را ندارد .

یلی دوره متوسطه نظام قدیم یـا پـیش دانشـگاھی نظـام جدیـد در : ارائه تائیدیه تحص2تبصره 

زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی و ارائه اصل گواھینامه پایـان دوره متوسـط بـا 

اصل گواھینامه دوره اول پیش دانشگاھی حداکثر تـا یـک سـال بعـد از ثبـت نـام اولیـه الزامـی 

 است .

نش آموختگان را از انجام دیگر تعھددات قانونی خاص معاف نمی : پرداخت شھریه ، دا 3تبصره 

 کند .

:  در  مورد دانشجویان شبانه به ھنگام نام نویسی در ھر نیمسال تحصیلی ، پرداخت 4تبصره 

شھریه به دو صورت ثابت ومتغیر ، برابر ضوابط مربوط ، عـالوه بـر رعایـت سـایر شـرایط الزامـی 

 است .

جوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیـل مشـکالت دانشـگاه بـه : چنانچه دانش5تبصره 

 دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت ھر گونه شھریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواھد بود .

 نام نویسی

) پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مھلت ھـایی کـه توسـط سـازمان سـنجش 2ماده 

می شود برای نامه نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه  ذیربط  آموزش کشور یا دانشگاه اعالم

مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسـی در نخسـتین نیمسـال تحصـیلی پـس از اعـالم 

 نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواھد شد .



د ، ) دانشجو موظف است در ھر نیمسال تحصیلی در زمانی که  دانشگاه اعالم می کن3ماده 

برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نـام 

نویسی در یک نیمسال بدون اطالع وعذر موجه به منزله ترک تحصیل اسـت و دانشـجو اخـراج 

 خواھد شد.

آن را : در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجـه مـی دانـد بایـد دالیـل 1تبصره 

حداکثر یک ماه قبل از پایان ھمان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دھـد در صـورت 

تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط شـورای آموزشـی دانشـگاه آن نیمسـال جـزو مـدت مجـاز 

 تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .

موده ، چنانچه بخواھد مدارک تحصـیلی خـود را دریافـت : دانشجویی که ترک تحصیل ن2تبصره 

 نماید موظف است به کلیه تعھدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

) دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامـه تحصـیل در بـیش از یـک رشـته و در ھـر 4ماده 

لتی ،روزانه و شبانه را رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دو

نخواھد داشت. در صورت تخلف ، به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقـررات آموزشـی 

وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکـی از رشـته ھـای انتخـابی محـروم و سـوابق تحصـیلی وی 

باطل اعالم می شود و دانشجو در این حال موظف اسـت کلیـه ھزینـه ھـای مربـوط بـه رشـته 

 شده را مطابق تعرفه ھای تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد . حذف

تبصره : دانشجویان ممتاز (استعدادھای  درخشـان ) از شـمول ایـن مـاده مسـتثنی و تـابع آئـین نامـه و  •

 ضوابط مربوط به خود می باشند .

 فصل دوم

 نظام آموزشی

 واحد درسی

 نظام واحدی است . ) آموزش در تمام دانشگاھھای کشور مبتنی بر5ماده 

در نظام واحدی ،ارزش ھر درس با تعداد واحدھای آن درس سنجیده می شود و قبـولی یـا 

 عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به ھمان درس محدود است .

 17ھر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن بـه ترتیـب بـه صـورت نظـری 

، کارگاھی و کار آمـوزی یـا عملیـات میـدانی و ساعت  34ساعت ، عملی یا آزمایشگاھی 

ساعت ،در طـول یـک نیمسـال تحصـیلی یـا دوره تابسـتانی ، طبـق  51کارآموزی در عرصه 

برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته ھایی کـه دارای 

سـتاد مربـوط پروژه ھستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب بـا واحـدآن ،توسـط ا

 تعیین می شود .

 سال تحصیلی



) ھر سال تحصـیلی مرکـب  از دو نیمسـال  تحصـیلی و در صـورت ضـرورت وداشـتن 6ماده 

 17شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . مدت آموزش ھر نیمسال تحصیلی شـامل 

 است. 5ھفته آموزش با رعایت مفاد ماده 6ھفته وھر دوره تابستانی شامل 

: طول مـدت امتحانـات پایـان نیمسـال یـا پایـان دوره تابسـتانی جـزو مـدت آمـوزش 1تبصره 

 محسوب نمی شود .

: در موارد استثنایی و ضروری ، شامل وقوع بالیـای طبیعـی ، عـدم امکـان حضـور  2تبصره 

ھفته ، بیماری استا د و مواردی از این قبیل به پیشنھاد دانشکده  17استاد مربوط در طول 

افقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسـھایی را در مـدتی کوتـاه مربوط و مو

ھفته جھت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسھا را اخذ کرده اند تـدریس نمـود  17تر از 

ایـن آیـین نامـه  5، مشروط براینکه مجموع ساعات ھر واحد درسی از میزان مقرر در مـاده 

 مطابق ساعات ھر واحد درسی الزامی است . کمتر نشود و شرکت در کلیه کالسھا

 حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

) تمام دانشـگاھھا و دانشـکده ھـای علـوم پزشـکی موظفنـد برنامـه ھـای درسـی 7ماده 

 مصوب شورای عالی  برنامه ریزی را اجر ا نمایند .

لی دانشـجویان در طـول تبصره :ترتیب دروس با رعایت پـیش نیازھـا ، تنظـیم برنامـه تحصـی

دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس وانتخاب منـابع 

 بر عھده دانشگاھھا و دانشکده ھای علوم پزشکی است .

 دروس اختیاری

) دانشگاھھای دارای ھیات ممیزه مـی تواننـد بـا توجـه بـه برنامـه آموزشـی در ھـر 8ماده 

وه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان رشته وبه تشخیص گر

دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دھند ، مشروط بر آنکـه  تعـداد واحـدھا و طـول دوره در 

 ھررشته از سقف مجاز در این آئین نامه تجاوز نکند

 ساعات حل تمرین

گروه آموزشی و تائید دانشـکده  ) دانشگاه ھا می توانند در صورت لزوم به تشخیص9ماده 

ـــا  ســـاعت و در دوره ھـــای کـــاردانی و  20و در ھـــر رشـــته از دوره ھـــای کارشناســـی ت

ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طـول 10کارشناسی ناپیوسته تا 

 دوره بیفزایند . این افزایش ساعت موجب افزایش واحد ھر درس نمی شود .

 فصل سوم

 رسی  و طول مدت تحصیلواحدھای د

 تعداد واحد ھا



) تعــداد واحــدھای درســی الزم بــرای گذرانــدن ھــر یــک از دوره ھــای تحصــیلی گــروه 10مــاده 

پزشکی ، برابر سر فصل برنامه ھای مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شـرح 

 زیر است :

 واحد  68تا  64دوره کاردانی :  •

 واحد  130دوره کارشناسی پیوسته :  •

 واحد 65دوره کارشناسی نا پیوسته : •

 

و حــداکثر تــا  12) ھــر دانشــجوی دوره روزانــه در ھــر نیمســال تحصــیلی حــداقل  11مــاده 

واحـد را بایـد انتخـاب کنـد  18و حداکثر  10واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 20

واحـد درسـی را  20شرایط باشد می تواند حداکثر تا .دانشجوی دوره شبانه که دارای این 

 انتخاب کند.

 17: در صورتیکه میا نگـین کـل نمـرات دانشـجو در یـک نیمسـال تحصـیلی حـداقل 1تبصره 

واحد  24باشد می تواند با نظراستاد راھنما و موافقت دانشکده ، در نیمسال بعد حداکثرتا 

 درسی را انتخاب کند .

 12قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حـداقل : در نیمسال  2تبصره 

 واحد در دوره شبانه معاف است . 10واحد در  دوره روزانه و 

 واحد درسی است . 6:تعداد واحدھای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  3تبصره 

 ) اخذ واحد درسی ھمراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد 12ماده  •

: در صورت ضـرورت و بـه تائیـد شـورای آموزشـی دانشـگاه اخـذ حـداکثر یـک درس 1ره تبص

عمومی ھمراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر اسـت . ھمچنـین در صـورتی کـه دانشـجو 

تنھا یک درس تئوری باقیمانده داشته باشـد و قـبال آن درس را اخـذ نمـوده و در کالسـھای 

ن آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده مربوط حضور داشته و لیکن در امتحا

باشد ، بـا نظـر دانشـگاه وتائیـد اسـتاد مربـوط مـی توانـد آن درس را ھمـراه بـا کـار آمـوزی 

 درعرضه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند .

در نیمسـال بعـد  : چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مـردودی گرفـت2تبصره 

 ملزم به انتخاب مجدد آن  درس و شرکت در کالس مربوط و کسب نمره قبولی است .

: در مــواردی کــه در نیمســال قبــل از کــارآموزی در عرصــه دانشــجوی دوره روزانــه  3تبصــره 

واحـد درسـی بـاقی داشـته  20واحد درسی و دانشـجوی دوره شـبانه حـداکثر  24حداکثر 

نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشـکده مـی توانـد کلیـه  باشد . در صورتیکه در

 آن واحدھا را در آن نیمسال انتخاب نماید .

 دروس پیش نیاز دانشگاھی

) آن دسته از پذیرفته شـدگان آزمـون سراسـری ورودی دانشـگاھھا در دوره ھـای کـار 13ماده 

ھمه رشته ھـای تحصـیلی کـه دانی ، کارشناسی  پیو سته و          کارشناسی نا پیو سته 



نمره خام مواد امتحانی آنھا در آزمون ورودی ، در یـک یـا چنـد درس بـه تشـخیص شـورای آمـو 

زشی دانشگاه  پذیرنـده ، از حـد نصـاب معینـی کمتـر باشـد ، مـو ظفنـد حسـب نیـاز رشـته ، 

وس دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاھی عـالوه بـر در

 مندرج در بر نامه مصوب ، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

: تعیین نوع درس ، تعاد واحد ، ریز مواد  نحوه ارائه و زمان تـدریس دروس پـیش نیـاز دا 1تبصره 

 نشگاھی بر عھده

 شورای آمو زشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پشنھاد گرو ھھای آموزشی است .

ن ســنجش آمــو زش کشــور ، پــس از اعــالم نتــایج آز مــون ورودی ، کارنامــه : ســاز مــا2تبصــره 

ــار  ــانی در اختی ــواد ا متح ــک از م ــر ی ــا را در ھ ــام آنھ ــره خ ــر نم ــمل ب ــدگان ، مش ــه ش پذیرفت

 دانشگاھھای ذیربط قرا ر می دھد.

: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاھی و چگـو نگـی اجـرای آ نھـا ، در دانشـگا ھھـا از ھـر 3تبصره 

از جملــه ثبــت نمــرات  در کــا رنامــه دانشــجو ، احتســاب در میــانگین  پــا یــان نیمســال و  لحــاظ

مشروطی و میانگین کـل نمـرات دانشـجو ، ماننـد دروس دانشـگاھی  و تـابع مقـررات آمـوزش 

 عالی است .

واحـد از دروسـیش نیـاز 8: به حـداکثر طـول دوره تحصـیل دانشـجو یـا نـی کـه حـداقل 4تبصره 

 نده باشند ، حداکثر یک نیمسال  تحصیلی افزوده  می شود .دانشگاھی را گذرا

 طول دوره

) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره ھای کار دانی و       کارشناسی نا پیوسته روزانـه 14ماده

 5/3سـال و در دوره ھـای شـبانه بـه ترتیـب   6سال و در دوره کا رشناسی پیوسـته روزانـه  3

صورتی که دا نشـجو نتوانـد وا حـد ھـای دوره را در حـداکثر مـدت سال     است . در  7سال و 

 مجاز تحصیل با مو فقیت بگذراند از دانشگاه مربو ط اخراج    می شود

 

 

 فصل چھارم

 حضور غیاب

 حضور در جلسات

) حضور دانشجو در تمام جلسات مر بوط به ھر درس الزامی است و سـاعات غیبـت د 15ماده 

و کا ر آموزی و کـار آمـوزی    ، عملی و آز مایشگاھی از      ا زانشجو در ھر درس نظری  

در عرصه از
 

مجموع سا عات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر این صـورت نمـره دانشـجو در   

 آن درس صفر محسوب می شود.



، در صورتی مجاز خواھـد 15: غیبت در جلسات درس  تا سقف مشخص شده در ماده 1تبصره 

وجه شـناخته شـود. نحـوه برخـورد بـا بود که با ارائه مدارک مستند وتشخیص استاد مربوطه م

 غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بر عھده استاد وبا تائید دانشکده خواھد بود.

باشد  15: در صورتی که غیبت دانشجو در ھر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 2تبصره 

حـذف ولی غیبت اوبا تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس 

واحـد بـرای دوره شـبانه در  10واحد برای دوره روزانه و 12می شود. در این حال رعایت حداقل 

ھر نیمسال الزامی نیست. ولی نیمسـال مـذکور بـه عنـوان یـک نیمسـال کامـل جـزو سـنوات 

 تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 غیبت در امتحان

فتن  نمـره صـفر در امتحـان آن درس ) غیبت غیر موجه در امتحان ھر درس به منزله گر 16ماده

است و غیبت موجه در امتحان ھر درس موجب خذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن 

 غیبت در جلسه امتحان بر عھده شورای آموزشی دانشگاه است.

 

 فصل پنجم

 حذف واضافه

 

س از ) دانشجو می توند در ھرنیمسال تحصیلی ، فقط در مھلتـی کمتـر از دو ھفتـه پـ17ماده 

شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یـا دو درس اخـذ شـده را حـذف یـا دو 

درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجـا نمایـد ، مشـروط بـر آنکـه تعـداد واحـدھای اخـذ 

 شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .

و یابـه ھردلیـل دیگـر  : غیبت در جلسات دوھفته اول ھر درس به دلیل حذف و اضـافه1تبصر ه 

مجاز نیست ودر صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 

 ) محاسبه ومفاد ماده مذکور اجرا خواھد شد.15

 : حذف واضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .2تبصره 

ایان نیمسال تحصیلی مانده فقط ھفته به پ 5) در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 18ماده 

یکی از درسھای نظری خود رابا تایید گروه آموزشی مربـوط حـذف کنـد ، مشـروط بـر آنکـه اوال 

ــیش از    ــت دانشــجو در آن درس ب ــا ، تعــداد   غیب ــاعات آن درس نباشــد وثانی مجمــوع س

 واحد در دوره شبانه کمتر نشود. 10واحد در دوره روزانه و 12واحدھای باقیمانده وی از 

) حذف کلیه درس ھای اخذ شده در یک نیمسال ، حـداکثر تـا قبـل از شـروع امتحانـات 19ماده

ا در صورتی مجاز است که بنا بـه تشـخیص شـورای آموزشـی دانشـگاه ، پایان آن نیمسال تنھ

دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صـورت آن نیمسـال بـرای دانشـجو 



مرخصی تحصیلی محسوب خواھد شد. محاسـبه یـا عـدم محاسـبه ایـن مرخصـی در سـنوات 

 است.مجاز تحصیل دانشجو به عھده شورای آموزشی دانشگاه 

تبصره : خذف کلیه درس ھای اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تـا قبـل از شـروع امتحانـات 

 آن دوره یا تایید شورای آموزشی دا نشگاه امکان پذیر است.

 فصل ششم

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 معیارھای ارزیابی

وفعالیـت در کـالس ، ) ارزیابی پیشرفت دانشجو در ھـر درس بـر اسـاس میـزان حضـور 20ماده

انجام فعالیتھای آموزشی ونتایج امتحانات بین نیمسال وپایان نیمسال و پایان نمیسـال صـورت 

 میگیرد واستاد ھر درس مرجع دانشجو در آن درس است.

 تبصره : برگزاری امتحان کتبی پا یان نیمسال برای ھر درس نظری الزامی است.

و در واحدھای کـار آمـوزی وکـار آمـوزی در عرصـه بـا ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشج21ماده

 توجه به موارد زیر انجام می شود:

رعایت اخالق اسالمی و حرفه ای وحفظ شـئون دانشـجویی وحسـن رابطـه بـا بیمـاران  -1-21

 ومراجعین وکارکنان واحد مربوط .

 حضور مرتب وتمام وقت -2-21

 بق ضوابط واحد مربوط.دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله ط -3-21

 افزایش مھارت وبھره گیری دانشجو از واحدھای کارآموزی و کار آموزی در عرصه -4-21

 شرکت در امتحانات پایانی واحدھا و کسب نمره الزم. -5-21

 

 

 21و20): نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو ، بر اسـاس مفـاد منـدرج در مـاده  22ماده 

ود ونمرات دانشجو در ھر در س به صورت عددی بین صفر تا بیسـت بصورت نمره تعیین می ش

 مشخص میگردد .

وکار آموزی و کار آمـوز ی در  10) حداقل نمره قبولی در ھر درس نظری وآزمایشگاھی 23ماده 

می باشد. دانشجویی که در ھر یک از دروس اجباری مردود شود، در اولین فرصت ،  12عرصه 

با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامـه دانشـجو ملزم به تکرار آن است .

 ثبت و  در محاسبه میانگین نیمسال مر بوط و میانگین کل منظور می شود.

: اگر دانشـجویی در یـک درس اختیـاری مـردود شـود، بـه جـای آن درس مـی توانـد از 1تبصره 

نتخاب کنـد. بـا ایـن حـال نمـرات کلیـه جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب ، درس دیگری را ا

دروس اعــم از قبــولی وردی در کارنامــه دانشــجو ثبــت ودر محاســبه میــانگین نیمســال مربــوط 

 ومیانگین کل منظور میشود.



عملی که  –: ھریک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری 2تبصره

ملی وبا توجـه بـه ضـرایب ھـر کـدام یک درس محسوب می شود ، معدل دو قسمت نظری وع

کمتـر  8نرسد ویـا یکـی از آنھـا از  10است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری وعملی به 

 رسیده باشد ھر دو قسمت باید مجددا تکرار شود. 10باشد ، ھرچند معدل به 

 ) در موارد اسـتثنایی ، نمـره کـار آمـوز ی در عرصـه ودروسـی کـه در برنامـه آموزشـی24ماده 

مربوط ، تکمیل آنھا در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقـی گـردد . نمـره نـا 

تمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد . بدیھی اسـت ثبـت نمـره نـا 

 تمام در نیمسال خواھد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است

 اعالم نمرات

روز پـس از  10ظـف اسـت گـزارش نمـره نھـایی ھـر درس را حـداکثر ظـرف ) استاد مو 25ماده 

 برگزاری امتحان آن درس به  اداره آموزش دانشکده یا  واحد مربوط تسلیم نماید .

روز پـس از اعـالم  3تبصره : پس از اعالم نمره توسط آموزش ، دانشـجو مـی توانـد حـداکثر تـا 

 ده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد .نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشک

) اداره آمــوزش ھــر دانشــکده یــا واحــد ذیــربط در ھــر دانشــگاه موظــف اســت نمــرات  26مــاده 

دانشجویان را حداکثر تا دو ھفته پس از برگزاری آخرین امتحان ھر نیمسال و بعـد از رسـیدگی 

 کل دانشگاه تسلیم نماید . به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباھات احتمالی ، به آموزش

 تبصره : نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

 

 میانگین نمرات

) در پایان نیمسال تحصیلی ، میانگین نمـرات دانشـجو در آن نیمسـال و میـانگین کـل  27ماده 

و در کارنامه وی ثبـت نمرات او تا پایان دوره تحصیلی نیز ، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه 

 می شود .

: برای محاسبه میـانگین نمـرات ، تعـداد واحـدھای ھـر درس در نمـره آن درس ضـرب  1تبصره 

شود و مجموع حاصل ضرب ھا بر تعداد کل واحدھایی که دانشـجو بـرای آنھـا نمـره قبـولی یـا 

 مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود

عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شـود . نمـرات دروسـی : دوره تابستانی ، به  2تبصره 

 که  دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنھا در محاسبه مینگین کل محسوب می شود .

 نام نویسی مشروط

باشد در غیر این  12) میانگین نمرات دانشجو در ھیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از   28ماده 

 نیمسال بعد به صورت مشروط خواھد بود .صورت نام نویسی دانشجو در 

 12: در مواردی که تعداد واحدھای ارائه شده توسط دانشگاه بای دوره روزانـه کمتـر از 1تبصره 

واحد باشـد ، آن نیمسـال جـزو سـنوات تحصـیلی  دانشـجو  10واحد برای دوره شبانه کمتر از 



سـال مشـروطی محاسـبه محسوب نخواھد شد ولیکن در صورت کسر میـانگین بـه عنـوان نیم

 12خواھد شد . در مواردی که به علت مشکالت دانشجو ، دوره روزانه تعـداد واحـدھا کمتـر از 

واحــد باشــد آن نیمســال جــزو ســنوات تحصــیلی دانشــجو  10واحــد و در دوره شــبانه کمتــر از 

 محسوب و در صورت میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواھد شد .

ھر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را ھر بار بـه وی و اولیـا ء او :  2تبصره 

کتبا اطالع دھد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشـجو ضـبط نمایـد . بـا ایـن توصـیف قصـور در 

اخطار وی از طـرف دانشـگاه و یـا اظھـار بـی اطالعـی دانشـجو از ایـن امـر ، مـانعی در اجـرای 

 مقررات نخواھد بود .

) دانشجویی که به صورت مشـروط نـام نویسـی مـی کنـد حتـی در نیمسـال قبـل از  29ماده 

 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد . 14کارآموزی عرصه حق انتخاب بیش از 

تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال قبل از کار آمـوزی در عرصـه بـا توجـه بـه تعـدا د واحـد 

دانشجو ، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر بـه دانشـجوی مشـمول باقی مانده و سوابق تحصیلی 

واحـد  20به عھده شورای آموزشی دانشگاه است . در ھر صورت این تعداد بیشـتر از  29ماده 

 واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد . 18درسی در دوره روزانه و 

 اخراج دانشجوی مشروط

جو در دوره ھای کاردانی و کارشناسی ناپیوسـته ) در صورتی که میانگین نمرات دانش30ماده 

در دوره نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متنـاوب و کارشناسـی پیوسـته در سـه نیمسـال 

باشـد در ھـر  مرحلـه ای از دوره کـه باشـد ادامـه  12نیمسـال متنـاوب و کمتـر از  4متوالی یـا 

 تحصیل محروم می شود .

شــروط  شــدن بــیش از حــد از ادامــه تحصــیل  در دوره ) دانشــجویی کــه بــه لحــاظ م 31مــاده 

کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامـه تحصـیل در آن مقطـع 

را ندارد ، می تواند پس از تطبیق واحدھا مطابق قوانین ومقررات مربوط بـه گذرانـدن واحـدھای 

، در دوره کاردانی رشـته تحصـیلی خـود  کمبود در مقطع پایین تر وبا رعایت سایر ضوابط مربوط

 فارغ التحصیل شود .

: در صورتیکه مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشـگاه دایـر نباشـد دانشـجو مـی  1تبصره 

تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر ی که مقطع کاردانی رشته مربوط بـه آن دایـر  اسـت 

مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مقصد صـادر ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود. 

 می شود .

: در صورتیکه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر ، برنامه مصوب و دایر نداشـته  2تبصره 

باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشـته ھـای موجـود نزدیـک 

در آن دانشگاه دیگر ، تغییـر رشـته دھـد و پـس از  به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر ،

تطبیق  واحدھا  با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربـوط و گذرانـدن واحـدھا ی کمبـود، بـر 



عھــده گــروه آموزشــی دانشــگاه پذیرنــده اســت . حــداکثر فرصــت مجــاز جھــت اخــذ پــذیرش از 

 دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد .

به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل مجدد به غیـر از ) دانشجویی که  32ماده 

رشته قبلی خود ، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود 

ادامه تحصیل دھد . دانشگاه پذیرنـده مـی توانـد ، واحـدھایی را کـه دانشـجو در رشـته قبلـی 

بیق داده و طبق ضوابط این آیین نامـه بعضـی یـا تمـام گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تط

 آنھا را بپذیرد .

 فصل ھفتم

 مرخصی تحصیلی  وانصراف از تحصیل

 مرخصی تحصیلی

) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسـال تحصـیلی ، در ھـر یـک از دوره ھـای  33ماده 

 2رشناسـی پیوسـته بـرای نیمسـال و دوره کا 1کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 

 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

دانشجویان دوره شبانه می توانند در ھر یک از دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسـته حـداکثر 

 نیمسال متوالی یا متناوب ، از مرخصی  تحصیلی استفاده کنند . 3برای 

دانشــجو در اولــین نیمســال تحصــیلی ، بــا شــورای : موافقــت یــا مرخصــی تحصــیلی  1تبصــره 

 آموزشی دانشگاه می باشد .

: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در ھر دوره محسوب  2تبصره 

 می شود .

) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو ھفتـه قبـل از شـروع نـام 34ماده 

 جو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .نویسی ھر نیمسال توسط دانش

: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود تصمیم گیری بعھده  1تبصره 

 شورای آموزشی دانشگاه است .

: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام  2تبصره 

 درخواست دانشجو را کتبا به وی ابالغ نماید .مھلت نام نویسی موافقت با 

 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عھده دانشجو  می باشد .3تبصره 

) دانشجوین زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته ھای علوم پزشکی می تواننـد  35ماده 

ر سـنوات با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یـک نیمسـال مرخصـی زایمـان ، بـدون احتسـاب د

 تحصیلی استفاده نمایند  .

) دانشجویانی که گواھی و عذر پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشـد .  36ماده 

 می تواند از حداکثر یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند .

 مرخصی تحصیلی ھمسر دانشجوی بورسیه و ھمسر کارکنان دولت:



ی که بعنوان ھمسر یکی از کارکنان دولـت یـا ھمسـر یکـی از دانشـجویان ) دانشجوی 37ماده 

بورسیه به عنوان ھمراه به خارج از کشور اعزام مـی شـود مـی توانـد بـا ارائـه حکـم ماموریـت 

ھمسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه عـالوه بـر اسـتفاده از میـزان مرخصـی 

نیـز از مرخصـی تحصـیلی بـدون احتسـاب در سـنوان  سال دیگر 4مجاز در طول دوره تحصیل تا 

 بھره مند گردد .

 انصراف از تحصیل

) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشـد درخواسـت انصـراف خـود را  38ماده 

شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط بـرای 

ماه قبل از پایان ھمان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از یک بار حداکثر تا یک 

انقضای این مھلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در 

 آن رشته را ندارد .

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچـه بخواھـد مـدارک تحصـیلی خـود را دریافـت نمایـد 

 کلیه تعھدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .موظف است به 

 فصل ھشتم

 انتقال و جابجایی

 انتقال

) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به یک دانشـگاه دیگـر در  39ماده 

 ھمان رشته و ھمن مقطع تحصیلی  است .

منوط بـه داشـتن ھمـه شـرایط ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاھھای مبداء و مقصد  40ماده 

 زیر است :

ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انظبـاطی بـال مـانع  – 1-40

 باشد .

 متقاضی حداقل یک نیمسال دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذارنده باشد . – 2-40

حـداقل نصـف کـل واحـدھای دوره واحدھای باقیمانده دانشجو بـرای دانشـگاه مقصـد ،  -3-40

 باشد .

 باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-40

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاھھای اجرایی خاص تعھد سپرده اند بـا 

 واعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط ، امکان پذیر است . 40رعایت شرایط ماده 

 انتقال دانشجو به ھریک از دانشگاھھای تھران ممنوع است جز در موارد زیر :)  41ماده 

شــھادت ، فــوت یــا معلــول شــدن سرپرســت خــانواده دانشــجو بــه طــوری کــه وی بــه  – 1-41

 تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .



به تشخیص شـورای عـالی  بیماری صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که -2-41

 پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محـل تحصـیل یـا اشـتغال شـوھر در تھـران  -3-41

 باشد به تائید مراجع ذیربط .

 شد .: ھر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد ازقبولی در دانشگاه صورت گرفته با 1تبصره 

: برای کارمندان رسمی وپیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری اسـت و اگـر شـغل  2تبصره 

ھمسر آزاد است گواھی اشتغال و سکونت او در تھرانبایـد بـه تائیـد مراجـع قـانونی یـا نیـروی 

 انتظامی رسییده باشد

د ھمسـر او : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختـر در تھـران باشـ 3تبصره 

نیز در شھرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیل دختر در شھرستان محـل تحصـیل ھمسـر 

 موجود نباشد ، ھمسر او می تواند به تھران منتقل شود .

 : صحت ھر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد . 4تبصره 

ــه و از  42مــاده  ــه روزان ــه ) انتقــال از دوره شــبانه ب ــور ) ب ــام ن ــر حضــوری (پی دانشــگاھھای غی

دانشگاھھای حضوری اعم از روزانه و شـبانه و از دانشـگاھھای غیـر دولتـی بـه دانشـگاھھای 

دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصـد و رعایـت ضـوابط مربـوط 

 بالمانع است .

 وابط و آیین نامه مربوط به خود باشد .: انتقال فرزندان اعضای ھیات علمی تابع ض 1تبصره 

ــه دانشــگاھھا و  2تبصــره  ــه تحصــیل در خــارج از کشــور ب ــی شــاغل ب ــال دانشــجو ایران : انتق

 موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .

ف یـک ھفتـه ) دانشگاه مبدا در صورت موافقت واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظر 43ماده 

، موافقت خود را ھمراه با در خواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصـد ارسـال دارد و 

دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو ھفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشـگاه 

 مبدا اعالم نماید .

ه  مقصـد ارسـال و ارتبـاط تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگا

 دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود .

و یا باالتر است  12) در صورت انتقال ، واحدھای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنھا  45ماده 

اسـت بـر عھـده  10و بیشتر از  12پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدھایی که نمره آنھا کمتر از 

ال عــدم پــذیرش واحــدھای درســی دانشــجوی انتقــالی در دانشــگاه مقصــد اســت . در ھــر حــ

حدودی مجاز اسـت کـه وی امکـان گذرانـدن واحـدھای باقیمانـده خـود را در طـول مـدت مجـاز 

 تحصیل داشته باشد .



تبصــره : تمــام نمــرات درســی دانشــجو در دانشــگاه مبــدا اعــم از قبــولی و یــا ردی و ســوابق 

عینا در کارنامـه دانشـجو ثبـت و در محاسـبه  آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ،

 میانگین کل او محسوب می شود .

) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صـادر مـی شـود و 46ماده 

ــده در  ــز ش ــدھای اخ ــوع واح ــجو و مجم ــده دانش ــده ش ــدھای گذران ــداد واح ــدرک تع در ان م

نمرات آنھـا و سـوابق تحصـیلی دانشـجو قیـد مـی دانشگاھھای مبداء و مقصد با ذکر میانگین 

 شود .

 ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیلیدر ھر مقطع فقط یکبار مجاز است . 47ماده 

 جابجایی

) جابجایی دانشجو با موافقت دانشگاھھای مبدا ء و مقصد ، پـس از گذرانـدن حـداقل  48ماده 

 حصیل برای یک بار بالمانع است .یک نیمسال ودر صورت احراز شرایط زیر در طول مدت ت

ادامه تحصیل ھر دانشجو در دانشگاھھای مبدا ء از نظر مقررات آموزشـی و انضـباطی  – 1-48

 بالمانع است .

سال ورود تحصیل ھر دو دانشجو باید یکسـان باشـد و در ھـر صـورت ھـر دو دانشـجوی  -2-48

 % واحدھای گذرانده باشند .50متقاضی جابجایی نباید از 

: برای جابجایی دانشجویانی که بـه دسـتگاھھای اجرایـی خـاص تعھـد سـپرده انـد ،  1بصره ت

 کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی است .

: جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در ھر سال تحصیلی با ارائه درخواست  ،  2تبصره 

 دانشگاه مبدا با رعایت مفاد این فصل بالمانع است . پس از گذراندن یک یمسال تحصیلی در

: مدرک فراغت تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صـادر  3تبصره 

 می شود .

) دانشــجوی متقاضــی جابجــایی بایســتی دو نســخه فــرم مربــوط بــه جابجــایی را از  49مــاده 

ودر فاصـله پـانزدھم الـی پایـان تیرمـاه ھـر  دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیـل نمـوده

 سال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند .

: دانشجوی متقاضی جابجایی منحصـرا مـی توانـد یـک دانشـگاه را بـه عنـوان مقصـد  1تبصره 

 انتخاب کند.

: تقاضای جابجـایی دانشـجویانی کـه قـبال یکبـار منتقـل یـا جابجـا شـده انـد پذیرفتـه  2تبصره 

 د .نخواھند ش

دانشگاھھا پس از انقضای مھلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاھای رسیده  ) 50ماده 

اقدام و حسب مورد یـک نسـخه از تقاضـاھای تائیـد شـده را بـه ھمـراه شـرح واحـدھایی کـه 

 متقاضیان گذرانده به واحد دانشگاه مقصد ارسال می دارند .



ھد گرفت و تقاضـاھای جابجـایی بایسـتی تبصره : جابجایی منحصرا یک بار در سال صورت خوا

 حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

از ابتدای شھویر ماه ھر سال تحصیلی تقاضاھای رسیده در شورای آموزشـی و یـا  )51ماده 

کمیته منتخب آن شورا دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار مـی گیـرد و نتـایج تصـمیمات متخـذه 

وع نام نویسی براساس تقویم دانشگاھی ، توسط معاون اموزشی دانشگاه مقصـد قبل از شر

 به دانشگاه مبدا ء و از ان طریق به دانشجویان ذینفع اعالم می گردد .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یـا کمیتـه منتخـب آن 

 است .شورا امری است قطعی و برای طرفین الزم االجرا 

 فصل نھم

 دانشجوی میھمان

در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می توانـد  )52ماده 

با توافق دانشگاھھای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میھمان ، محل تحصـیل خـود را بطـور 

 موقت برای مدت معین تغییر دھد .

روزانه به شبانه و از دانشگاھھای حضوری بـه غیـر حضـوری و از تبصره: میھمانی از دوره ھای 

 دانشگاھھای دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است

میمھان شدن یک دانشجو در یک دانشگاه مشروط براین است که دانشجو حداقل  ) 53ماده 

 یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداءگذرانده باشد .

ن دانشجو در یک دانشگاه برای گذرانـدن یـک یـا چنـد درس بـا موافقـت ) میھمان شد 54ماده 

واحـد  10دانشگاه مبدا ودانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدھای درسی مذکور کمتـر از 

باشد و جمع واحدھای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبـدا و مقصـد در آن نیمسـال از 

 المانع است .واحد بیشتر نشود ب 20واحد کمتر از  12

) ھــر دانشــجو در ھــر رشــته مــی توانــد حــداکثر یــک نیمســال در دوره کــاردانی و یــا  55مــاده 

کارشناسی ناپیوسته و در نیمسال در دوره کارشناسـی  پیوسـته ، در یـک دانشـگاه بـه طـور 

درصـد کـل  40تمام وقت ، و چه به صورت تک درس در یـک دانشـگاه گذرانـده اسـت ، نبایـد از 

 دوره تجاوز کند .واحدھای 

تبصره : انتحاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید به اطـالع 

 گروه آموزشی مربوط به دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

واحدھایی که دانشـجوی میھمـان در یـک یـا چنـد دانشـگاه مـی گذرانـد ، عینـا در  ) 56ماده 

در دانشــگاه مبــداء ثبــت مــی شــود و نمــرات آنھــا در محاســبه میــانگین نیمســال و کارنامــه او 

 میانگین کل او  منظور خواھند شد.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میھمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند عینـا در کارنامـه او در 

 گذرانده است باید مجددا بگذراند. 12دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 



 

 مدرک فرغت از تحصیل دانشجوی میھمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود . )57ماده 

 فصل دھم

 تغییر رشته

دانشجو در طول دوران مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مـی توانـد بـا داشـتن  ) 58ماده 

 شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دھد :

 حصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.ادامه ت -1-58

 حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدھای دوره را گذرانده باشد . -2-58

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین تر فرد پذیرفتـه  -3-58

 در دانشگاه مقصد کمتر نباشد . شده در سھمیه و رشته مورد تقاضا در ھمان سال

با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصـیل ، امکـان گذرانـدن واحـدھای درسـی مـورد نیـاز در  -4-58

 رشته جدید را داشته باشد .

 : تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است . 1تبصره 

عھـد دارنـد ، بـا رعایـت : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاھھای اجرایـی خـاص ت 2تبصره 

 کلیه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .

: تغییر رشته به رشته ھایی کـه در ضـوابط گـزینش آنھـا شـرایط خاصـی پـیش بینـی  3تبصره 

 شده است موکول به احراز شرایط مربوط است .

گیرد ، در غیر این صورت فقـط از مقـاطع : تغییر رشته در مقاطع ھم سطح صورت می  4تبصره 

 باالتر امکان پذیر است .

) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولـین فرصـت در  60ماده 

 رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

ثبت نام در رشته جدید در وقت معیین بـه منزلـه انصـراف در  : اقدام نکردن دانشجو به 1تبصره 

رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، دانشجو اجازه بازگشت بـه رشـته 

 قبلی را ندارد .

 : دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد . 2تبصره 

 التغییر رشته توام با انتق

در صورتیکه دانشجو ھم زمان دارای شرایط انتقـال و ھمچنـین شـرایط تغییـر رشـته  )61ماده 

 باشد  تغییر رشته توام با انتقال بال مانع است .

تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بھداشت و درمان و آموش پزشـکی بـه وزارت علـوم 

 شرایط تغییر رشته و انتقال بال مانع است .وتحقیقات و فناوری و بر عکس در صورت داشتن 



دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده اسـت در گـروه اموزشـی رشـته جدیـد  )62ماده 

بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسـی از وی پذیرفتـه مـی شـود کـه بـه تشـخیص 

 کمتر نباشد . 12گروه آموزشی ، با دروس نیز از 

ه در کارنامه دانشـجو ثبـت ونمـرات آنھـادر محاسـبه میـانگین کـل : دروس پذیرفته شد1تبصره 

منظور می شود . ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب میانگین در کارنامه دانشـجو 

باقی می ماند در این صـورت چنانچـه میـانگین کـل واحـدھای پذیرفتـه نشـده بـدون احتسـاب 

باشد با تصمیم شورای آموزشـی دانشـگاه  12میانگین کل واحدھای پذیرفته نشده او کمتر از 

 جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی ، برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود .

: در صورتیکه تعداد واحدھای دروس پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی باشد که امکان  2تبصره 

ز وی سـلب کنـد ، بـا گذراندن واحدھای مورد نیاز رشته جدید را در طـول مـدت مجـاز تحصـیل ا

 تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .

ھفتـه  6متقاضی تغییر رشته باید درخواسـت خـود را ھمـرا بـا مـدارک الزم حـداقل  ) 63ماده 

 پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید .

وسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دھد ، چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پی ) 64ماده 

واحد پذیرفته شده  20حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای ھر 

 از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

 تغییر رشته اضطراری

ی یا سانحه ای کـردد کـه بـه تشـخیص چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیمار )65ماده 

شورای پزشکی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بھـره گیـری از کـارآرایی 

حاصل از آنطبق جدول نقص عضو از دست بدھد ، اجـازه ادامـه تحصـیل در آن رشـته را نـدارد و 

آزمون ورودی نزدیکترین نمره می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره 

 1باستثنای بند  58را دارد تغییر رشته دھد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 

 معاف خواھد بود .

تبصره : در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت روانـی و رفتـاری یـا بیمـاری 

نیی ادامه تحصیل در ھیچ یک از رشـته ھـا ی جسمی و نقص عضو مو ثر گردد به نحوی که توا

گروه آزمایشی مربوط را نداشـته باشـد مـی توانـد بـا نظـر شـورای پزشـکی دانشـگاه و تائیـد 

شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحـاظ نمـره آزمـون ورودی 

 رشته دھد . نزدیکترین نمره را دارد پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر

 فصل یازدھم
 پذیرش واحدھای درسی

) معــادل ســازی وپــذیرش دروســی کــه دانشــجو قــبال در دانشــگاھھا یــا دیگــر مقــاطع 66مــاده

 تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:



دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمـون ورودی رشـته جدیـد  -1-66

 باشد.

دانشگاه قبلی ومدرک تحصیلی آن مورد تایید وزرات بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -2-66

 یا وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری باشد.

محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گـروه  -4-66

 کمتر نباشد. 12% اشتراک محتوای داشته ونمره ھریک از دروس از80آموزشی حداقل 

: معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع ھم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان 1تبصره

 پذیر است.

: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروھھای آموزشـی ذیـربط در دانشـگاه پذیرنـده 2تبصره

 انجام می شود.

ل محسوب نمی : شـودولی : نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در میانگین نیمسا3تبصره

 در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواھد شد.

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسـال تحصـیلی از حـداکثر  20: به ازاء ھر 4تبصره

 مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

 

 فصل دوازدھم

 فراغت از تحصیل

باشـد تـا دررشـته  12صیل بایـد حـداقل میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تح ) 67ماده

تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی ، کار شناسی پیوسته ویا کار شناسـی نـا پیوسـته 

کمتـر باشـد چنانجـه از نظـر طـول  12دریافت کند. در صورتی  که میانگین کل نمرات دانشجو از

سـھایی راکـه بـا واحـد درسـی از در 20مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 

قبـول شـده اسـت در دوره ھـای کـاردانی وکـار شناسـی ناپیوسـته ، در یـک  12نمره کمتـر از 

نیمسـال تحصـیلی مجـددا انتخـاب وآن  2نیمسال تحصیلی ودر دوره کارشناسی  پیوسـته ، در

دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. دراین صورت نمرات دروس تکـراری عـالوه 

 ر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.ب

دروس تکراری را اخـذ نمایـد ودر امتحـان آن  67دانشو مطابق مفاد ماده 0: درصورتی که1تبصره

دروس مردود شود ، چناچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردی وتکراری میانگین کل وی 

رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس مالک عمل است و دانشـجو مـی توانـد فـارغ  12به 

نـر سـیده باشـد ، چنانچـه دانشـجوی   12در صورتی  که میـانگین کـل وی بـه التحصیل شود. 

مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم واخـراج میشـودودر صـورتی کـه 

داشجوی مقطع کار شناسی پیوسته باشد دانشجو در آن درس مردود است وعلیرغم این کـه 



 67ایستی مجدداآن درس را بـا رعایـت مفـاد مـاده قبال در آن درس نمره قبولی کسب نموده  ب

 تکرارنماید.

: دانشجویی که نتواند یا نخواھد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیـرغم  2تیصره

اســتفاده از آن نتوانــد کمبــود میــانگین کــل نمــرات خــود را جبــران نمایــد در صــورتی کــه مقطــع 

پیوسته باشـداز تحصـیل محـروم واخـراج مـی شـود و در تحصیلی اوکاردانی یا کارشناسی  نا 

و تبصـره ھـای ان اقـدام  31صورتی کـه درمقطـع کارشناسـی پیوسـته  باشـد براسـاس مـاده 

 میگردد.

 

دانشــجویی کــه کلیــه واحــدھای درســی یکــی از مقــاطع کــاردانی وکــار شناســی  )68مــاده

ررات ایـن آیـین نامـه بـا ناپیوسته وکار شناسی پیوسته  را طبق برنامه مصوب وبـر اسـاس مقـ

 موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی ویتوسط استاد به  1تبصره

 اداره آموز ش دانشکده تحویل میشود.

دانشـگاه  در ھـر  ضـرورت دارد ھـر 25ورعایـت دقیـق مفـاد مـاده 1: بـا توجـه بـه تبصـره2تبصره

نیمسال زمان خاصی را برای اعالم فراغت از تخصیل دانشجویان تعیین ومقـدمات آن را فـراھم 

 سازد.

: قید کلمـه شـبانه در مـدراک فراغـت از تحصـیل دانـش آموختگـان  دوره ھـای شـبانه  3تبصره

 الزامی است.

شمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی تبصره در بیست وش 81ماده و69  فصل و12) این آیین نامه در  69ماده
وارد  83- 84مصوب گردید وبرای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی  23/3/83علوم پزشکی مورخ 

عالی می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ھا ،   دانشگاھھا وموسسات آموزش
 برای این گروه از دانشجویان لغو می شودبخشنامه ھاو دستورالعمل مغایر با آن 


