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 مقدمه

ستناد  و در   مجلس شوری اسالمی   18/5/1383مصوب   فناوریعلوم، تحقیقات و وزارت ف و تشكیالت  یاهداف، وظابه قانون  با ا

موسييوم به حر  ) "آمایش آموزش عالی در جمهوری اسييالمی ایران حاکم برو ضييوابا اجرا ی  هاسييیاسييت" 2ماده  مفاداجرای 

 نامه آموزشی مصوب وزارت عتف به   اولین شیوه نامه بر اساس آیین  ی عالی انقالب فرهنگی اشور  18/12/1394مصوب   (آمایش

های کارشناسی و بررسی در جلسات مختلف     آوری نظریه تهیه و تصویب گردید. پس از جمع  139٧در اسفند   430٦9/2شماره  

ن ی یكپارچه است تدوی نامهبر اساس آیین  اجرایی دوره کارشناسی  نامه کارگروه تخصصی، سند حاضر که دومین ویراست شیوه       

سی   دوره . جهت جلوگیری از ابهامات در برگزاری گردید شنا شگاه    و اختیاراتی که آیین کار صوب به دان ست این  نامه م ها داده ا

شكده    نامه اجرایی تهیه شیوه  سی هم        شده و اجرای آن برای کلیه دان ستر ست. برای راحتی د شگاه خوارزمی الزامی ا های دان

شیوه  نامهآیین سن    ی ابالغی وزارت عتف و هم  شگاه خوارزمی در یك  شنهادی دان شیوه نامه پی  نامه و د تدوین گردید که موارد 

یم  تنظ ،همراه با پیوست تعاریف  بخش عمومی و اختصاصی   نامه در دواین آ ین .های آن در داخل کادر ارایه گردیده است تبصره 

 شده است.

 

 تعاریف

 است. )عتف( علوم، تحقیقات و فناوری وزارت منظور وزارت: .1

ربا که مجری های آموزش عالی و پژوهشیِ دارای مجوز تاسیس از مراجع ذی  ها و مؤسسه  منظور هر یك از دانشگاه  دانشگاه:  .2

گاه در منظور از دانش  های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند.              دوره

 نامه دانشگاه خوارزمی است.این شیوه

شگاه       آموزش رایگان: .3 صیلی، بدون پرداخت هزینه )در دان سنوات مجاز دوره تح شجو در حول  ستفاده   منظور آموزش دان های ا

 کننده از بودجه عمومی دولت( است.

ــو:  .4 ــوـ ا معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و به تحصیل    های آموزش عالی برابر ضواب فردی است که در یكی از دوره  دانشـ

 مشغول است.

های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابا معین،      های دورهفردی است که یكی از رشته   آموخته:دانش .5

 گواهی یا مدرک تحصیلی مربوحه را دریافت کرده است.

 کند.میهای تحصیلی دانشگاه شرکت صورت تمام وقت در فعالیت ای از پذیرش است که دانشجو بهشیوه حضوری: .٦

 های تحصیلی دارد.دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعالیتای از پذیرش است که شیوهغیرحضوری:  .٧

 رسد.ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری به انجام میشیوه حضوری:نیمه .8

 ها است.منظور آموزش دانشجو در یك دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینه پرداز:شهریه .9

 هفته امتحانات پایانی است.  2هفته آموزش و  1٦بازه زمانی تعیین شده که شامل  نیمسال تحصیلی: .10

 هفته امتحانات است. 1هفته آموزش و  ٦بازه زمانی شامل  تابستانی: دوره .11

 ای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوبِ مراجع قانونی است.مجموعه به هم پیوسته برنامه درسی:  .12

سی:   .13 سيياعت،  32سيياعت، عملی یا آزمایشييگاهی  1٦ارزش مقداری درسييی اسييت که مفاد آن برای هر واحد نظری  واحد در

صه     48کارگاهی یا عملیات میدانی )بازدید علمی(  ساعت در حول   120ساعت و کارآموزی   ٦4ساعت، کارورزی یا کار در عر
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 شود. تابستانی است و حبق برنامه درسی مصوب اجرا می ورهدیك نیمسال تحصیلی یا 

درسييی اسييت که با ت یید گروه آموزشييی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشييجو، در آغاز دوره  درس جبرانی:  .14

 شود.تحصیلی، ضروری تشخیص داده می

شروطی:  .15 سال، بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی،            م شجو در یك نیم ست که دان ضعیت تحصیلی ا از  کمتر میانگین نمراتو

   در آن دوره را کسب کرده باشد.( 12)کمتر از حد نصاب تعیین شده 

صیلی:    .1٦ شته تح شاخه   ر شعبه فرعی از  شاخه     یك  سایر  شخص و متمایز از  ضوع دارای قلمرو م های  های علمی که به لحاظ مو

 انجامد. علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می

ها در دو گرایش  شود. اختالف درس ای از یك رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، احالق می     به شعبه  گرایش تحصیلی:  .1٧

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.   ٧0از یك رشته، نباید از 

سته:  .18 تحصييیلی اسييت که دارندگان مدرک دیپلم، )در نظام آموزشييی دارای پیش دانشييگاهی بدون نیاز به  دورة  کاردانی پیو

واحد درسی حبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک   ٦8شوند و با گذراندن حداقل  گذراندن دوره پیش دانشگاهی( به آن وارد می 

 .آیندکاردانی نایل می

سته:   .19 شگاهی )در        دورةکاردانی ناپیو ست که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دان سطه ا تحصیلی پس از دوره متو

شگاهی( به آن وارد می   شی دارای پیش دان سی حبق برنامه مصوب، به دریافت     ٦8شود و با گذراندن حداقل  نظام آموز واحد در

 .آیدمدرک کاردانی نایل می

وره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی )در    دورة تحصیلی پس از د  کارشناسی پیوسته:    .20

شده       شگاهی( به آن وارد  شی دارای پیش دان صوب به       130با گذراندن حداقل  ونظام آموز سی م سی حبق برنامه در واحد در

 آید.دریافت مدرک کارشناسی نایل می

واحد   ٦8ه کاردانی )پیوسته یا ناپیوسته( آغاز و با گذراندن حداقل   دورة تحصیلی است که پس از دور   کارشناسی ناپیوسته:     .21

 شود.درسی حبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می

 د.شوبندی میهای تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک، دستهمجموعه رشته گروه آزمایشی: .22

واحد سازمانی دانشگاهِی متشكل از تعدادی عضو هیئت علمی با تخصص مشترک، در یك رشته         ترین بنیادی گروه آموزشی:  .23

 شود.علمی خاص یا چند رشته متجييانس که به منيظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشكیل می

 .راستا تعریف شوندهای آموزشی همای است که در مجموعه گروهدوره عرض:دوره هم .24

ریزی راهبردی در امور آموزشی دانشگاه گذاری و برنامهیكی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاست آموزشی: شورای .25

شی و تحصیالت           شجو در حوزه معاونت آموز سهیل در امور اجرایی مرتبا با تحصیل دان ست که به منظور ایجاد هماهنگی و ت ا

 شود. تكمیلی تشكیل می

ضوابا معین پذیرفته و                  شیوه موازی:  .2٦ شجوی آن برابر  ست که دان شد ا سی ار شنا سی یا کار شنا شی در دوره کار شیوه آموز

صیل می   نام میثبت ضوری         کند.شود و به کمك فناوری احالعات و ارتباحات، تح ضوری یا غیرح شجو نیمه ح شیوه دان در این 

 کند.  تحصیل می

  شود تا از تاریخامور آموزشی و پژوهشی است که از سوی دانشگاه انتخاب می  عضو هیئت علمی آگاه و مسلا به    استاد مشاور:   .2٧

 ورود تا پایان دوره تحصیلی، راهنمای تحصیل دانشجو باشد.
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 هدف .١ماده 

نامه، انتظام بخشيييیدن به امور تحصيييیلی دانشيييجویان از حریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای           هدف از تدوین این آیین  

منظور تربیت نیروی های آموزش عالی کشور به ها و مؤسسه  های آموزشی و پژوهشی دانشگاه   یكپارچه و صحیح برنامه هماهنگ، 

ي     با نی منطبقو  با علم و آخرین دستاوردهای علمی آشنا ،متعهد ،انسانی متخصص ي  گیری بهینهدر راستای بهره ،ازهای جامعهي

 است. کارشناسی دورهر آموزش و پژوهش دهای موجود برای ارتقای سطح کیفی از ظرفیت

 

 شرط ورود به دانشگاه. ٢ماده

ستگی   تایید  ضوابا و مقررات         شای شگاه حبق  سب پذیرش از دان شدن در آزمون ورودی و یا ک های عمومی از حریق پذیرفته 

 است.  مصوب وزارت

 

 شرایط ورود به مقطع کارشناسی

دوره متوسطه مورد ک رسمی پایان دوره پیش دانشگاهی/برای پذیرفته شدگان دوره کارشناسی دارا بودن مدر :١تبصره 

هر سال توسا سازمان سنجش آموزش کشور برای دانشجویان ورودی که و سایر مدارکی  تایید وزارت آموزش و پرورش

ره متوسطه برای دانشجویانی که نیمسال اول پذیرفته دوپیش دانشگاهی/اخذ مدرک  شود الزامی است. تاریخجدید اعالم می

 بهمن ماه است. 30شوند و برای برای دانشجویانی که نیمسال دوم پذیرفته میشهریور  31حداکثر می شوند 

پذیرش داوحلبان خارجی )اتباع بین المللی( حبق مصوبات مراجع ذیربا )وزارت عتف، معاونت آموزشی و  :٢تبصره 

 .الملل دانشگاه خوارزمی( انجام خواهد گرفت تكمیلی و همچنین مدیریت بینتحصیالت 

های درخشان ت استعدادهای درخشان حبق مصوبات شورای هدایرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادپذی :٣تبصره 

صورت نش های عمومی این دسته از دانشجویان از حریق تایید هیئت مرکزی گزی. احراز صالحیتشودانجام میوزارت 

 .گیردمی

معرفی سازمان  با پذیرش قهرمانان ورزشی و دارندگان رتبه در المپیادهای علمی و جشنواره خوارزمی صرفاً :٤تبصره 

 .شودسنجش انجام می

نامه دانشجویان خارج به داخل مصوب از موسسات خارج از کشور حبق آ ینانتقال دانشجوی خارج به داخل  :5تبصره 

 شود.و صرفاً در دوره شبانه انجام می وزارت و موافقت دانشگاه

به  پس از قبولی نسبت حداکثر تا یك ماه تمام دانشجویان آقایی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند بایستی. ٦تبصره 

   اخذ تاییدیه معافیت تحصیلی اقدام نمایند.

 

 .استآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی  .٣ماده 

صره   شی را منحصراً برای          : ١تب شورای عالی برنامه ریزی آموز صوب  سی م صورت توانایی، برنامه در شگاه اختیار دارد در  دان

صورتی که به     شجویان خارجی در  ضوابا و مقررات مربوط، به زبان        دان سد با رعایت  شكیل کالس بر صاب الزم برای ت حد ن

 انگلیسی ارا ه نماید.
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، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمرهریزی و تصمیمبرنامه :٢تبصره 

 شود.اه انجام میتاریخ تجدیدنظر و غیره حبق مصوبات شورای آموزشی دانشگ

 

  فقاد و پذیربدانشيييجو  مراجع قانونی دریافت نموده اسيييت، آن را از ای که مجوزدانشيييگاه موظف اسيييت برای دوره. ٤ماده 

 اجرا نماید.را گردیده است،  تدوینکه بر اساس ضوابا ابالغی وزارت های آموزشی و درسی برنامه

از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس  دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد: ١تبصره 

مجموعه معارف اسالمی و فارسی عمومی به صورت الكترونیكی )مجازی( با تاکید بر محتوای الكترونیكی و رعایت 

تعداد واحدهای درسی افزایش حداکثر  .استانداردهای مصوب وزارت و در سامانه آموزش الكترونیكی دانشگاه ارا ه نماید

 بصورت مجازی در صورت ابالغیه جدید از سوی وزات بالمانع است.

صره   های آموزشييی و تصييویب در  ، با درخواسييت گروهانجام هرگونه تغییر یا بازنگری در برنامه مصييوب حبق ضييوابا: ٢تب

 شورای گروه، دانشكده و شورای برنامه ریزی دانشگاه امكان پذیر است.

نیاز هر درس حبق برنامه نگی و ترتیب ارا ه دروس هر دوره تحصيييیلی، رشيييته و یا گرایش با رعایت پیشچگو :٣تبصــره 

 درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی و دانشكده مربوحه است.

 

 .پذیر استبار امكانآموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یك .5ماده 

صره  شگاه یا          .١ تب شخیص دان صورت حذف غیرموجه درس به ت شمول آموزش رایگان، در  شجوی م ست نیاوردن بهدان نمره  د

درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصييوب  همانقبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد 

 ت امنای دانشگاه است.ئهی

صره   شمول آموزش    : ١تب شجوی م سال د      ،رایگانبرای دان سال نهم کماکان رایگان اما در نیم صیل در نیم هم منوط به تح

 باشد.پرداخت شهریه مطابق دانشجوی نوبت دوم هم ورودی خود می

اگر دانشجو علیرغم دو ترم سنوات اضافی بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشكالت غیر قابل پیش بینی   : ٢تبصره  

صی  شود موفق به اتمام تح سال   ل ن سیون موارد خاص  و به بعد(، 11)نیم شگاه  کمی شجو را        دان ضعیت دان سب مورد و بر ح

بررسی کرده و درباره او تصمیم گیری خواهد کرد. بدیهی است که ادامه تحصیل در این شرایا نیز منوط به پرداخت شهریه 

 مطابق با دانشجویان نوبت دوم )مشابه با سال ورود دانشجو( است.

صره   شجوی  : ٣تب صیلی ارا ه        شهریه چنانچه دان سال تح صراف خود را از دو هفته تا دو ماه از آغاز نیم ست ان پرداز درخوا

دهد، حبق مصوبه هیات امنا ملزم به پرداخت شهریه ثابت است. اگر درخواست بعد از زمان یادشده باشد، الزم است شهریه           

 .شودبه صورت کامل پرداخت 

مانند )پرداز( در صورت تاخیر در ثبت نام پس از یك هفته به هر دلیل و شهریه ها )اعم از روزانهبرای تمام دوره :٤تبصره 

سوم شهریه عدم ارا ه درخواست تمدید سنوات در زمان مقرر و .... (، مطابق مصوبه هیات امنا دانشجو ملزم به پرداخت یك

 .است انتخاب واحد ثابت بابت دیرکرد
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 الزامی است. و مجازی های تحصیلی حضوریدوره  کالس درسِحضور دانشجو در تمام جلسات . ٦ماده 

 نمره غیبت کند، ،یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس کالس و جلسات 1٦/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .١ تبصره

 آن درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درسِ

  شود.های آن نیمسال حذف میاز مجموع درس ،صفر

حذف پزشكی یك یا چند درس برای دانشجویانی که به دالیل بیماری نابهنگام یا بستری در بیمارستان قادر به  :٢ تبصره

ساعت بعد از امتحان با مراجعه حضوری، بیماری آنها  ٧2شرکت در جلسه امتحان نبوده و قبل از شروع امتحان و یا حداکثر 

 .آموزش دانشكده و دانشگاه امكانپذیر استشورای گروه و به ت یید پزشك معتمد دانشگاه رسیده باشد با تصویب 

صورت  در این در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود،: ٣تبصره 

 ءواحد در حول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یك نیمسال کامل جز 12رعایت حد نصاب 

در مواردی که غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود وضع نمره درس در کارنامه  شود.وات تحصیلی وی محسوب میسن

گردد. در صورتی که غیبت غیر موجه باشد نمره آن درس در آن نیمسال، صفر سیستم آموزشی دانشگاه حذف مجاز اعالم می

آینده با موفقیت بگذراند، نمره صفر منظور شده در معدل کل  هایگردد ولی در صورتی که آن درس را در نیمسالمنظور می

 گردد.اثر میدروس بی

ایید و ت و ارا ه مستندات الزم در شرایا خاص حذف تمام دروس یك نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو: ٤تبصره 

 .ن پذیر استشورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امكا

از ادامه تحصیل انصراف بعد از حذف و اضافه چنانچه دانشجوی روزانه مشمول آموزش رایگان در هر بازه زمانی . 5تبصره 

 .کل نیمسال مطابق ضوابا سازمان امور دانشجویان است ندهد، ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگا

در بازه زمانی حذف اضطراری که در تقویم این ماده در صورت اضطرار  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره : ٦تبصره 

 آنكه تعداد واحدهاییید گروه آموزشی حذف کند به شرط را با تا یک درس نظری ، صرفاًشودآموزشی هر نیمسال مصوب می

 .واحد نشود 12باقیمانده دانشجو کمتر از 

 

همان درس و بر اساس حضور، شرکت در  یا مدرسِ ت علمیئهیپیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسا عضو  .٧ماده 

 شود. می ارزشیابیهای کالسی و نتایج امتحانات فعالیت

 الزامی است. های حضوری و مجازیدر دوره های نظریسبرگزاری آزمون کتبی برای در. ١ تبصره

شود ولی دانشجو به دلیل غیر موجه در امتحانات پایان   10های کالسی دانشجو بیش از فعالیتدر صورتیكه نمره : ٢تبصره 

شد.        صفر درج خواهد  شرکت نكند نمره او در کارنامه  سال  سال های آتی با        نیم شجو این درس را در نیم صورتیكه دان در 

 خواهد شد. در معدل کل بی اثرموفقیت بگذارند، نمره صفر قبلی 

صره   صره      : ٣تب شجو مطابق تب شخیص موجه بودن غیبت دان شی        ٦ماده  1ت شورای آموز ستندات به عهده  پس از ارا ه م

 دانشگاه است.
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امكان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب     ،و با اتمام سنوات مجاز  است سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود    .8ماده 

 شود.  می

 ، منوط به ت یید مراجع قانونی دانشگاه است.«در سنوات مجاز»مشروط  ادامه تحصیل دانشجویِ .١ تبصره

باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی        12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از    : ٢تبصره  

 .واحد درسی انتخاب کند 14واند تا تشود و در نیمسال بعدی حداکثر می می

دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال            چنانچه : ٣تبصره  

شد از تحصیل محروم می     اعم از متوالی یا متناوب م شده با شهریه )مطابق با       شروط  شان با پرداخت  شود و ادامه تحصیل ای

 باشد.مین موارد خاص دانشگاه دانشجویان نوبت دوم هم ورودی با دانشجو( منوط به مجوز کمیسیو

صره   شجو می : ٤تب صی             دان سال از مرخ سته حداکثر دو نیم سی پیو شنا صیل، در دوره کار سنوات مجاز تح تواند با رعایت 

سنوات   تحصیلی   ضافه هر نیمسال از حریق       با احتساب در  ست دانشجو باید حداکثر تا پایان حذف و ا ستفاده نماید. درخوا ا

 دانشگاه ارسال شود.سامانه آموزشی 

صره   ساب          :5تب صی بدون احت ستفاده از مرخ شرایا ا شجو واجد  صورتی که دان سنوات  در  شد   در  با بارگذاری   می تواندبا

 کمیسیون موارد خاص ارایه نماید.در مستندات الزم از حریق سامانه سجاد درخواست خود را 

هر  ایاند به ازعلی یا مقطع تحصیلی دیگر گذراندهدانشجویانی که دروسی را قبل از ورود به دانشگاه در مقطع ف :٦تبصره 

 شود.ها کاسته مینیمسال از سنوات مجاز تحصیلی آن سازی شده یكواحد از دروس معادل 20تا  12

 

 نیمسال است.  8در دوره کارشناسی پیوسته مدت مجاز تحصیل  .٩ماده 

 .دهد نیمسال افزایش 2 تا حداکثرمدت مجاز را  ،دارد اختیار . دانشگاه١ تبصره

نیمسال است. دانشگاه اختیار دارد بنابر مصوبه شورای         8مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته      سقف : ٢تبصره  

شكده و تایید مدیر امور آموزشی          شگاه با پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و دان شگاه حداکثر دو نیمسال برای   دانآموزشی دان

های کارشناسی پیوسته، مدت مجار تحصیلی را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه        دوره

 تحصیل محروم خواهد شد.

صره   شجو در نیمسال نهم     : ٣تب صورتیكه دان شكده و     دانش آموخته در  شود، ادامه تحصیل او منوط به موافقت گروه و دان ن

 و پرداخت شهریه )مطابق با دانشجویان نوبت دوم هم ورودی با دانشجو( خواهد بود. تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه

معافیت   عدم مشكل از بابت دوره با ارا ه مستندات توسا دانشجو و 11تحصیل دانشجوی کارشناسی در نیمسال : ٤تبصره 

برای این کار دانشجو باید حداقل چهار هفته    صیلی و نظام وظیفه منوط به موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.    تح

پس از اخذ تایید از گروه آموزشی و دانشكده     وقبل از شروع نیمسال تحصیلی جدید، تقاضای خود را با ذکر دالیل مستند       

 .ارایه نماید  /https://portal.saorg.ir به کمیسیون موارد خاص دانشگاه از حریق سامانه سجاد به آدرس

 آید.آموزش رایگان دانشجو به حساب نمیهایی که دانشجو شهریه پرداخت کرده است جزو سنوات نیمسال: 5تبصره 
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 ها )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.در کلیه دانشگاهشیوه حضوری  به کارشناسیزمان دانشجوی دوره تحصیل هم .١٠ماده 

شود، تحصیل های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی میدر دوره ،زمانتواند همدانشجوی دوره کارشناسی می .١تبصره 

 کند.

صره   صیل هم . ٢تب سی بر        تح شنا شان دوره کار ستعدادهای درخ شجویان ا صوبات مراجع قانونی وزارت انجام    زمان دان ساس م ا

 شود.می
 

 واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است.  12انتخاب حداقل  .١١ماده 

و این امر منجر به کاهش تعداد  کنددر صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت  .١ تبصره

 شود. عنوان یك نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب مینیمسال بهآن ، شودواحدهای دانشجو از حدنصاب 

 انتخاب کند. با نظر استاد مشاور کارشناسی واحد درسی 20تواند در هر نیمسال تحصیلی حداکثر دانشجو می: ٢تبصره 

انتخابی )عمومی، اختصاصی و نوع واحد درسی  درسی است. واحد  ٦حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  : ٣تبصره  

 ...( و دانشگاه محل گذراندن دوره تابستان مطابق با مصوبات شورای آموزشی دانشگاه است.

باشد ، دانشجو مجاز است با تایید گروه آموزشی در       1٧های دانشجویی در یك نیمسال حداقل   میانگین نمرهاگر : ٤تبصره  

 نتخاب نماید.واحد درسی ا 24نیمسال تحصیلی بعدی حداکثر 

صره   سال آخر برای دانش آموختگی،   : 5تب شجویی در نیم شد     24حداکثر  چنانچه دان شته با سی دا شرحی که   واحد در ، به 

شتر از     سال قبل بی سال قبل می تواند       10میانگین نیم شروط بودن یا نبودن نیم شد بدون توجه به م سی را    24با واحد در

 انتخاب نماید.

صره   شجو با گذراندن حداکثر    : ٦تب شرایطی که دان سی   8در  صورت      واحد در ستان و چه ب صورت درس در دوره تاب )چه ب

تابستان   دورهواحد را در  8شود با تایید گروه آموزشی، می تواند خته میدانش آمو( با رعایت سقف دو درس معرفی به استاد

 اخذ نماید.

 این ماده استفاده کند. ٦و  5دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره : ٧تبصره 

واحد داشته باشد،     24دانشجویی که جهت فراغت از تحصیل در آخرین نیمسال تحصیلی خود می تواند تا سقف       :8تبصره  

ست دو درس نظری از این   صورت عدم ارا ه درس یا تالقی دروس،  24مجاز ا صورت  واحد را، در  شی    در  موافقت گروه آموز

 شود.دانش آموخته مسال یهمزمان با دروس دیگر به صورت معرفی به استاد اخذ نموده و بگذراند و در همان ن

صره   ست، چگونگی ترتیب ارا ه تمامی دروس هر دوره و هر  نیاز و همو رعایت پیش نیاز : ٩تب در ثبت نام هر درس الزامی ا

شته با رعایت پیش نیاز حبق برنا  ست.        ر شی ا صوب بر عهده گروه آموز سی م شخیص گروه در     مه در شرایا خاص به ت در 

د شرط  س باش صورتیكه دانشجو یكبار درس را اخذ اما موفق به کسب نمره قبولی نشده باشد و آن درس پیشنیاز سایر درو        

   است.دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت این تبصره معاف شود. پیش نیازی برداشته می

چنانچه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یك نیمسال، خارج از اراده دانشجو کمتر از حد نصاب شود و یا در : ١٠تبصره 

صورتی که شورای آموزشی دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش 

نیمسال به عنوان یك نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود آن 

شود، اما در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است، به عبارت دیگر در شرایا مذکور اگر میانگین نمره های دانشجو در آن 
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 آید.شد مشروط به حساب نمی 12کمتر از نیمسال 

آموختگی، صرفاً براساس میانگین آخرین نمره قبولی در دروسی که شمیانگین کل نمرات دانشجو در هنگام دان :١١تبصره 

 .شودگذرانده است محاسبه می

 

  ،و در صورت موافقت دانشگاه   «در همان دانشگاه »تواند در صورت دارا بودن شرایا   کارشناسی پیوسته می   دوره دانشجوی   .١٢ماده 

 تغییر دهد.خود را ، رشته تحصیلی «سنوات مجاز باقیمانده»مشروط به امكان ادامه تحصیل در 

 تواند با رعایت ضوابا تغییر رشته دهد.  یك بار می فقادانشجو در هر دورة تحصیلی . ١تبصره 

 عرض مجاز است.  های همسازی دروس فقا در دورهدر صورت تغییر رشته، معادل .٢تبصره

های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه     نمرههایی امكان پذیر است که  تغییر رشته دانشجو صرفاً در رشته     :٣تبصره  

با تایید سييازمان   آموزشييی ذیربا از نمره آخرین فرد پذیرفته شييده در آن رشييته یا گرایش در دانشييگاه و در سييال پذیرش

تایید معاونت آموزشی دانشكده مبدا و مقصد نیز الزامی است.      موافقت گروه آموزشی و  کمتر نباشد.  سنجش آموزش کشور  

پس از اعالم نظر دانشيييكده های مبدا و مقصيييد باید مراتب جهت اعالم نظر نهایی و انجام اقدامات بعدی به مدیریت امور                 

 آموزشی دانشگاه ارسال شود.

دانشگاه خوارزمی در قبل از ورود به دانشگاه در مقطع فعلی یا مقاحع تحصیلی دانشجو معادل سازی دروسی که  :٤تبصره 

 مطابق زیر است:دیگر گذرانده است  یسایر دانشگاههایا 

آموخته دانشگاه دولتی )به جز کاردانی پیوسته( در مواردی که دروس درخواستی برای تطبیق، مربوط به دانشجوی دانش – 1

 آموزش رایگان را انجام داده باشد. آموخته لغو تعهدر اینكه دانشقابل تطبیق نیست مگ ،باشد

 شود. تطبیق دروس در مقاحع تحصیلی یكسان انجام می -2

الزم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جدید، بنا به تشخیص گروه آموزشی، اشتراک محتوایی داشته  -3

 باشد.

های متفاوت به شرحی امكان پذیر است که میزان واحد ( با میزان واحدعنوان و محتویاز نظر پذیرش دو درس یكسان ) -4

درس گذرانده شده بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار است تطبیق داده شود )به حور مثال : درس سه واحدی به جای 

 درس دو واحدی قابل تطبیق است و بالعكس آن امكان پذیر نیست(.

است، در اختیار دانشكده مربوحه  12پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از  کمتر نباشد. 12دروس از  نمره هر یك از -5

 باشد. می

 .شودسازی شده، یك نمیسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میواحد از دروس معادل 20تا  12به ازای هر  -٦
 ود.شکارنامه دانشجو ثبت و فقا در محاسبه میانگین کل او محسوب میعیناً در نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو  -٧

 قبولی در آن درس نگذشته باشد.نمره سال از تاریخ  5بیش از  -8

 داده است به شر  زیر است: تغییر رشته و گرایش در ضمن تحصیلمعادل سازی دروس دانشجویی که  :5تبصره 

 معادلسازی دروس این دانشجویان الزم االجراست.برای  12ماده  4تبصره  ٧تا  2مفاد بندهای  -1

از لحاظ مشروحی، عیناً در کارنامه دانشجو  یا ردی و سوابق آموزشی دانشجو از قبولی واعم تمام نمرات درسی دانشجو  -2

 شود.ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده، فقا در محاسبه میانگین کل او محسوب می



 کارشناسی دانشگاه خوارزمیدوره ی  شیوه نامه اجرایی

 

 11از  9

 

 :گذرانده اند به شر  زیر است و انتقالی سازی دروسی که دانشجویان دانشگاه خوارزمی بصورت مهمانمعادل :٦تبصره 

است، در اختیار دانشكده مربوحه  12پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از  کمتر نباشد. 12نمره هر یك از دروس از  -1

 باشد.می

مبدا اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروحی، تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه  -2

 شود.عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده، فقا در محاسبه میانگین کل او محسوب می

 برای معادلسازی دروس دانشجویان میهمان و انتقالی نیز الزم االجراست. 12ماده  4تبصره  5تا  2مفاد بند  -3

 

 .بالمانع استو موافقت دانشگاه مقصد،  مبداًت یید دانشگاه در صورت  ،انتقال دانشجو .١٣ماده 

صره  شهریه     . ١ تب شگاه غیردولتی به دولتی، از  شجو از دان ضوری       پرداز به رایگان، از انتقال دان ضوری و ح ضوری به نیمه ح غیرح

 ممنوع، ولی عكس آن مجاز است.

ه انتقال نامبر اساس آ ینو های دیگر به دانشگاه خوارزمی، در صورت تایید دانشگاه مبدا انتقال دانشجو از دانشگاه: ٢تبصره 

 کسب رتبه قبولی در رشته مقصد در آزمون سراسری الزامی است. شود.انجام می

شبانه به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری    دوره ، از خوارزمی دانشگاه  غیر دولتی بهدانشگاه  از تغییر رشته  : ٣تبصره  

س  پ و حضوری در صورتیكه دانشجو نمره قبولی در رشته دانشگاه خوارزمی را در کارنامه آزمون سراسری خود داشته باشد          

 بالمانع است. از تایید گروه و دانشكده مربوحه

ا  ههایی که پذیرش در آنباشد به رشته  تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از حریق بدون آزمون می  : ٤تبصره  

 از حریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد ممنوع است.

 

شجویان       .١٤ماده  صیلی دان ست برای هدایت تح شگاه موظف ا ضای هیئ  دان شت ت علمی مرتبا از زمان پذیرش، یكی از اع ه  با ر

 بر نحوه عملكرد او نظارت کند.   ،تعیین و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه« راهنمای آموزشی»تحصیلی دانشجو را به عنوان 

ضوابا مربوحه اعم از چگونگی انتخاب، میزان موظفی و شر  وظایف استاد راهنما تابع دستورالعمل شورای آموزشی : ١تبصره 

 شود. وسا گروه آموزشی مربوط انتخاب میتدانشگاه است و استاد راهنما 

 

 و 10اقل نمره قبولی در هر درس شييود و حدمحاسييبه می 20نمره ارزشييیابی هر درس به صييورت عددی از صييفر تا  .١5ماده 

سال   صیلی کمتر از        12میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال تح شجو در هر نیم ست و چنانچه میانگین نمرات دان شد  12ا  ؛با

  است.نیمسال  3 در دوره کارشناسی پیوسته متوالی یا متناوب،از اعم  مشروط مجاز سقف شود.مشروط تلقی می ،آن نیمسال

ز کمیسیون موارد خاص دانشگاه منوط به صدور مجوز ا شده است سه بار مشروط ی کهادامه تحصیل دانشجوی: ١تبصره 

 .است

یا  ، درسهای بعدینكند چنانچه در نیمسال یا چند درس نمره قبولی کسبدانشجویی که در هر نیمسال در یك : ٢تبصره 

های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو فقا ثبت و باقی مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره دروس
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ی در آن درس مالک محاسبه میانگین ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولماند اما این نمرهمی

 کل دوره خواهد بود.

تحصیلی در هنگام دانش آموختگی برای محاسبه میانگین کل دوره  ، صرفا2ًبا استفاده از تبصره گذراندن دروس : ٣تبصره 

 کند.های قبل را خنثی نمیو در نیمسالباشد و مشروحی دانشجمی

صره   نمره مردودی دریافت می  لیل تقلب یا حكم کمیته انضييباحی، انی که به دتسييهیالت این ماده شييامل دانشييجوی: ٤تب

 .شودکنند، نمی

 

واحد درسی )شامل حداکثر     ٦8در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل          .١٦ماده 

يولی   10 يین کل واحدهای اخذ شده وی   بگذراندواحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قب یا باالتر   12و میانگ

شد،   شته را دریافت کند. در غیر یمبا شجوی         تواند مدرک دوره کاردانی همان ر شجویی و همچنین به دان صورت به چنین دان این 

سته، فقا         سی ناپیو شنا صرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کار شده داده   مبنی بر تعداد وا ،گواهییك من حدهای گذرانده 

 خواهد شد.

صره  ضای   . ١ تب س مدرک کاردانی حسب تقا صرف نظر از وجود دوره کاردانیِ  تند م شجو و  شته یا مجری بودنِ   دان صوب در آن ر   م

 شود.می صادر ،دانشجو محل تحصیلِ دانشگاهِ

و از حریق سامانه آموزشی دانشگاه دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً : ٢تبصره 

به گروه آموزشی ارسال نماید. دانشجو مجاز است فقا یك بار تا دو ماه از تاریخ ارا ه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس 

 شود.م انصراف از تحصیل وی صادر میبگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حك

صرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره در صورتی که دانشجوی من: ٣تبصره 

کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار 

 .یا باالتر شود 12، می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس

کل مورد   میانگین نمرات، تعداد واحد و نمرات کسب شده دانشجو در دروسی که در     1٦ماده  3در اجرای تبصره  : ٤تبصره  

 محاسبه قرار نمی گیرند، در کارنامه دانشجو ثبت و باقی خواهد ماند.

 

شتن میانگین کل حداقل      مالک دانش آموختگی برای دوره .١٧ماده  سته گذراندن کلیه واحدهای دوره و دا سی پیو شنا در   12کار

 پایان دوره است.  

صره   شجو  چنانچه میانگین کل: ١تب سی آن دوره کمتر از   نمرات دان شد، تنها یك    12پس از گذراندن تمام واحدهای در با

سقف مجاز     سال با رعایت  صت داده می     نیم صیلی به وی فر ز درس  واحد ا 20مجدد حداکثر  انتخابتا با شود  سنوات تح

مدرک تحصیلی    برساند و  12است، میانگین کل دروس اخذ شده را به حداقل    12تا  10ها بین هایی که گذرانده و نمره آن

 شود.تحصیل محروم می ، در غیر این صورت ازدوره را دریافت کند

 

 



 کارشناسی دانشگاه خوارزمیدوره ی  شیوه نامه اجرایی

 

 11از  11

 

 درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است. نمرهآموختگی، زمان ثبت آخرین تاریخ دانش .١8ماده 

  تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشكده است.: ١تبصره 

می شوند  دانش آموختهآخرین تاریخ دانش آموختگی در دوره کارشناسی برای دانشجویانی که در نیمسال اول : ٢تبصره 

دانش تابستان  دورهو برای دانشجویانی که در  31/4شوند دانش آموخته میویانی که در نیمسال دوم و برای دانشج 30/11

 خواهد بود. 31/٦شوند آموخته می

انش ، تاریخ داندخرین نیمسال تحصیلی اخذ کردهدانشجویانی که فقا واحد پروژه و یا درس معرفی به استاد را در آ: ٣تبصره 

مهلت ثبت نمره  باشد.مربوحه به آموزش دانشكده میها زمان اعالم نمره آن درس توسا استاد درس و گروه آموختگی آن

تهای نحداکثر تا پایان امتحانات آن نیمسال و در نیمسال تابستان تا ا معرفی به استاد در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

 باشد.شهریور می

مهلت ثبت نمره درس کارآموزی، کارورزی و پروژه پایانی، در صورت اخذ درس در نیمسال اول هر نیمسال تحصیلی، : ٤تبصره 

 باشد.، آخرین روز شهریور ماه میو در صورت اخذ درس در نیمسال دوم تا انتهای اسفند

وزی، کارورزی و پروژه پایانی کسب در صورتی که دانشجو نتواند در مهلت فوق الذکر نمره قبولی از دروس کارآم: 5تبصره 

 در آن درس ثبت نام نماید.ت مجدداً کند، الزم اس

تحویل ربوط به فراغت از تحصیل خود را )، کارهای ماتمام واحدهای آموزشی مصوبدانشجو موظف است پس از  :٦تبصره 

انجام دهد و  ثبت آخرین نمره ماه پس از 1حساب و ...( از حریق سامانه آموزشی دانشگاه حداکثر تا مدارک برای تسویه

ی دانشگاه اقدام هی ت امنا مطابق مصوباتموقع برای انجام کارهای فراغت از تحصیل اقدام ننماید که دانشجو بهدرصورتی

 خواهد شد.

 . مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه١٩ماده 

به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر و پاسخگویی قانونی مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه 

 عهده معاون آموزشی دانشگاه است.

 

تنظیم و در جلسه  1/3/9٧مورخ  430٦9/2شده به شماره ی یكپارچه ابالغنامهی اجرایی، بر اساس آییننامهاین شیوه

ی کارشناسی دانشجویان دورهتمام به تصویب رسید و اجرای آن برای  25/11/1400مورخ خوارزمی شورای آموزشی دانشگاه 

های مغایر با این ها و دستورالعملنامهها، بخشنامهی آیینو بعد از آن الزامی است. از تاریخ اجرا، کلیه 1400ورودی سال 

. در است ی آموزشی دانشگاهی شوراهدهنشده بر عبینیگردد. اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد پیشنامه لغو میشیوه

 ضمن نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه به عهده رییس و معاون آموزشی هر دانشكده است.

 


