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در دانشگاه علوم  کارشناسیو  کاردانیتحصیلی های  دوره آموزشیاجرایی آیین نامه  شیوه نامه

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 مقدمه

مجلس شورای اسالمی و در  71/5/7919به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب استناد  با

)موسوم به طرح آمایش(  "ا و ضوابط اجرایی حاکم بر آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایرانسیاست ه " 4اجرای مفاد ماده 

 /کاردانی تحصیلی های دوره آموزشی یکپارجه نامه آئینو پیرو ابالغ شورای عالی انقالب فرهنگی،  71/74/7932مصوب 

زی آموزشی وزارت برنامه ریای عالی شور  93/73/36مورخ  113مصوب جلسه  دکتری تخصصیو  ، کارشناسی ارشدکارشناسی

در خصوص تدوین شیوه نامه اجرایی  دولتی 4 و 7 سطح های دانشـگاهو تفویض اختیار صورت گرفته به  فناوریو  علوم، تحقیقات

یوه بدینوسیله ش ،فناوریو علوم، تحقیقات معاون آموزشی وزارت  7/9/31مورخ  63293/4آیین نامه فوق الذکر موضوع نامه شماره 

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح  کارشناسی و کاردانیتحصیلی های  دوره آموزشیاجرایی آیین نامه  نامه

 ابالغ می گردد:جهت اجرا زیر تصویب و 

 تعاریف

 منظور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.. وزارت: 1

های آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غیردولتی( است که دارای مجوز  سهها و موس منظور هر یک از دانشگاه. دانشگاه: 2

سی پیوسته هستند.اهای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشن تاسیس از مراجع ذی ربط بوده و مجری هر یک از دوره  

ی استفاده ها نه در دانشگاهنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزیسمنظور آموزش دانشجو در طول : . آموزش رایگان3

 .استاز بودجه عمومی دولت کننده 

های آموزش عالی برابر  ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل  فردی است که در یکی از دوره. دانشجو: 4

 است.

پایان رسانده و برابر ضوابط معین،  را با موفقیت بهمصوب های تحصیلی  دورهرشته های فردی است که یکی از  . دانش آموخته:5

 .استگواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده 

 دانشگاه شرکت می کند. تحصیلیهای  است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت پذیرشای از  شیوه . حضوری:6

 .تحصیلی دارد های فعالیتبدون حضور در دانشگاه است که دانشجو  پذیرشای از  شیوه . غیرحضوری:7
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 .رسد انجام میبه غیرحضوری دیگر  آن حضوری و بخشآموزش است که بخشی از  پذیرشای از  شیوه. نیمه حضوری: 8

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

 هفته امتحانات پایانی است. دوش و هفته آموز 76شامل  بازه زمانی تعیین شده که نیمسال تحصیلی:. 11

 .است پایانی امتحانات هفته یکو  آموزش هفته 6 بازه زمانی شامل: یتابستان بازه. 11

 مصوب مراجع قانونی است. ،مشخص یهدفبا  شته تحصیلیبه هم پیوسته ای از دروس هر ر  مجموعه . برنامه درسی:12

ساعت،  94ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  76آن برای هر واحد نظری  درسی است که مفاد ارزش مقداری . واحد درسی:13

ساعت در طول یک  743ساعت و کارآموزی  62ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  21یا عملیات میدانی )بازدید علمی(  گاهیکار

 شود.  و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میاست تابستانی  بازهنیمسال تحصیلی یا 

گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره  تایید بادرسی است که  . درس جبرانی:14

 .تشخیص داده می شودضروری  ،تحصیلی

وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از حد نصاب  . مشروطی:15

 کسب کرده باشد.تعیین شده در آن دوره را 

دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخه های علمی که به لحاظ موضوع  از شاخه هایفرعی  هیک شعب . رشته تحصیلی:16

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

ش یدر دو گرا هاسراختالف د ، اطالق می شود.آن باشد یتخصصوجه یک رشته که ناظر بر  ه ای ازشعب به . گرایش تحصیلی:17

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 13نباید از  ،از یک رشته

دارندگان مدرک دیپلم، )در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی بدون نیاز به که است دوره تحصیلی نی پیوسته: دا. کار18

به دریافت مدرک  ،واحد درسی طبق برنامه مصوب 61حداقل ا گذراندن بو می شوند وارد  گذراندن دوره پیش دانشگاهی( به آن

 .نائل می آیدکاردانی 

اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی)در  است که فرد پس از دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه  . کاردانی ناپیوسته:19

به  ،واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب 61 حداقلبا گذراندن نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی( به آن وارد می شود و 

 .نائل می آیددریافت مدرک کاردانی 
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اخذ دیپلم و گذراندن پیش دانشگاهی)در  است که فرد پس از دوره تحصیلی است پس از دوره متوسطه . کارشناسی پیوسته: 21

واحد درسی طبق برنامه مصوب به دریافت مدرک  793حداقل  دنو با گذراننظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی( به آن وارد شده 

 .نائل می آیدکارشناسی 

 61حداقل با گذراندن و شود  دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( آغاز می. کارشناسی ناپیوسته: 21

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

 شود. های تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک، دسته بندی می مجموعه رشته آزمایشی: . گروه22

در یک رشته  ،تخصص مشترک باترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی  بنیادی . گروه آموزشی:23

 شود. رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می اجرای آنو ایجاد  به منظورکه  خاص یا چند رشته متجانسعلمی 

 های آموزشی هم راستا تعریف شوند.دوره ای است که در مجموعه گروه. دوره هم عرض: 24

 و برنامه ریزی راهبردی در امور آموزشیگذاری  سطح سیاست در نخستینیکی از شوراهای تخصصی  . شورای آموزشی:25

مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و در امور اجرایی و تسهیل اد هماهنگی که به منظور ایج استدانشگاه 

 تحصیالت تکمیلی تشکیل می گردد.

شیوه آموزشی در دوره کارشناسی است که دانشجوی آن برابر ضوابط معین پذیرفته شده و ثبت نام می شود و . شیوه مجازی: 26

 حصیل می کند. در این شیوه دانشجو نیمه حضوری یا غیر حضوری تحصیل می کند.به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، ت

از تا شود  است از سوی دانشگاه انتخاب میو پژوهشی مسط به امور آموزشی  عضو هیأت علمی آگاه و. راهنمای آموزشی: 27

 دانشجو باشد. راهنمای تحصیلپایان دوره تحصیلی، تاریخ ورود تا 

 

 هدف. 1ماده

تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، امور  انتظام بخشیدن به ، شیوه نامهتدوین این  هدف از

تربیت نیروی انسانی یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور به منظور 

های  بهینه از ظرفیتدر راستای بهره گیری  وردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه،، آشنا با علم و آخرین دستاتعهدممتخصص، 

 است.  کارشناسی و کاردانیآموزش و پژوهش در دوره  سطح کیفیارتقای  برایموجود 
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 بخش نخست: مواد عمومی

ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه زمون آشرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی های عمومی از طریق پذیرفته شدن در  .2ماده 

 طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است. .3ماده 

دانشگاه موظف است برای دوره ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط برنامه های  .4ماده

 ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیده است، را اجرا نماید. آموزشی و درسی که براساس

بر اعالم و ثبت نمره، برگزاری امتحانات ، تکدرسحذف و اضافه، حذف  انتخاب واحد،برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره . 1تبصره 

مصوب شورای آموزشی دستورالعمل امتحانات امور آموزشی و اجرایی  دستورالعملطبق اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی و 

 شود. دانشگاه انجام می

غی از سوی وزارت می باشد و عددی ثابت سقف تعداد واحد برای هر رشته، گرایش بر اساس سرفصلهای مصوب و ابال. 2تبصره 

 است.

مجازی( با دوره را به صورت الکترونیک ) پایه و عمومی دانشگاه اختیار دارد حداکثر تا ده درصد از واحدهای درسی. 3تبصره 

 تاکید بر محتوی الکترونیکی و استانداردهای مصوب وزرات ارائه نماید.

 پذیر است. آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان .5ماده 

یا به دست نیاوردن نمره قبولی دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه  .1تبصره

در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیأت 

 امنای دانشگاه است.

ایان نیمسال، این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پ 7تواند با رعایت مفاد تبصره  دانشجو می .2تبصره 

تعداد  ونیاز نباشد  به شرطی که هم وبا رعایت کلیه شرایط زیر و با تصویب شورای آموزشی دانشکده صرفاً یک درس نظری را 

 .نمایدحذف  نشود، واحد 74مانده دانشجو کمتر از  واحدهای باقی

گروه آموزشی و  نشجو و با تاییدذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی داحدر شرایط خاص،  .3 تبصره

و دانشجو موظف است  شورای آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است تشخیص

 ت امنای دانشگاه پرداخت نماید.أشهریه دروس حذف شده را برابر تعرفه مصوب هی

تصویب در شورای آموزشی ارسال مدارک و تحت شرایط زیر و با آموزشی  با تایید گروهچند درس  یک یاموجه حذف  .4تبصره 

 پذیر است:دانشکده امکان
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  دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بستری بوده و مدارک درمانی )خالصه پرونده بستری، گواهی ترخیص، گواهی

آموزشی دانشکده ارائه معاونت ز بیمارستان به ساعت پس از ترخیص ا 21های دارویی( را حداکثر پزشک معالج و نسخه

 نمایند.

  با ارائه گواهی فوتدر تاریخ امتحان و پس از آن در صورت فوت یکی از اقوام درجه اول 

درخواست حذف کلیه دروس نیمسال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیج  .5تبصره 

 امکان بررسی حذف پزشکی درس پس از امتحان وجود ندارد. . همچنینباشد امتحانی شرکت نکرده

حذف کلیه دروس نیمسال به دالیل پزشکی، پس از طرح و تصویب در شورای دانشکده، در مواردی که منجر به مرخصی  .6تبصره 

 اص دانشگاه برسد.کمیسیون موارد خشورای آموزشی دانشگاه و بدون احتساب در سنوات شود، الزم است به تایید 

 الزامی است. ،حضوریتحصیلی های  دورهکالس درس حضور دانشجو در تمام جلسات  .6 ماده

درس غیبت کند، نمره آن  همانپایان نیمسال امتحان یا در جلسه کالس و جلسات  76/9اگر دانشجو در درسی بیش از  .1 تبصره

شی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس شورای آموزتشخیص  ی که بهدر صورت و خواهد شددرس صفر 

 از مجموع واحدهای آن نیمسال حذف می شود.  صفر

غیبت قبل از حذف و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب می نماید، جزو غیبت های دانشجو  .2تبصره 

 محسوب می شود.

شرکت در و براساس حضور و همان درس مدرس عضو هیأت علمی یا توسط  ،سپیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در .7ماده 

 ارزشیابی می شود.و نتایج امتحانات  های کالسی فعالیت

 نظری الزامی است. هایدرسبرگزاری آزمون کتبی برای  .1 تبصره

ی که در برنامه درسی مصوب کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروس ،کارآموزیمهارت آموزی،نمرات دروس  .2تبصره 

، تکمیل آنها هدر صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط ،شود ارائه می به عنوان پروژه و دروس انفرادی دانشجو

برای قطعی شدن نمره آن پس از اخذ درس نیمسال  یک و حداکثر شود در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می

  خواهد بود و در غیر اینصورت نمره آن درس صفر منظور می شود.مهلت 

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

 سلب می شود.

 .دانشگاه استمنوط به تایید مراجع قانونی « در سنوات مجاز»ادامه تحصیل دانشجوی مشروط  .تبصره
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 اختصاصی: مواد دومبخش 

 1نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته  2(، و کارشناسی ناپیوسته پیوسته و ناپیوستهمدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی) .9ماده 

 نیمسال است.

ز تحصیل در دوره های بنابراین سنوات مجا دانشگاه اختیار دارد، مدت مجاز را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد .1 تبصره

آموخته نشود از ادامه تحصیل  چنانچه دانشجو در این مدت دانشو نیمسال تعیین می شود  73و  6کاردانی و کارشناسی به ترتیب 

 محروم خواهد شد.

یان دانشجوهزینه افزایش سنوات در صورت موافقت کمیسیون های موارد خاص ذیصالح با ادامه تحصیل مجدد دانشجو،  .2تبصره 

و بعد از آن  و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته از نیمسال یازدهم  هفتم به بعدپیوسته از نیمسال نا کارشناسی مقاطع کاردانی و 

دریافت در قالب شهریه ثابت و متغیر دانشجویان مشمول آموزش رایگان  هر ورودی ازطبق تعرفه مصوب دانشجویان نوبت دوم 

 شود. می

و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز )تقدم و تأخر( هر درس طبق برنامه درسی  چگونگی .11ماده 

 بر عهده گروه آموزشی است. وزارت مصوب

انتخاب دروس بدون رعایت پیشنیاز ممنوع می باشد و در صورت انتخاب در هر زمان، درس مربوطه از مجموع واحدهای  .1تبصره

 می گردد.دانشجو حذف 

. در صورتی که دانشجو، قبالً پیشنیاز یک درس را انتخاب ولی موفق به کسب نمره قبولی نشده باشد می تواند تا دو بار در 2تبصره

 طول دوره تحصیل با تایید گروه آموزشی هر دو درس را در یک نیمسال و به صورت هم نیاز انتخاب نماید. 

سنوات مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی تواتد با رعایت  دانشجو می .11ماده 

دانشجو موظف است تقاضای مرخصی خود را حداکثر تا قبل از  پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

 انتخاب واحد همان نیمسال به آموزش دانشکده تحویل دهد.

اب در سنوات تحصیلی پس س، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتپزشکی با دریافت مستندات  ی زایمانصمدت مجاز مرخ .1تبصره 

 .می باشدکمیسیون موارد خاص دانشگاه از تایید 

 موارد کمیسیون و با تصویبمدت مجاز مرخصی پزشکی، با ارائه مستندات و در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه  .2تبصره 

 باشد. دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی میتا ، حداکثر انشگاهد خاص

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند؛ ماموریت همسر یا والدین و ...( حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون  .3تبصره 

 .صورت می گیرددانشگاه  خاص موارد کمیسیون تصویب بامجاز، احتساب در سنوات 
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های مندرج در  های مذکور در این ماده و تبصره تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی دانشجو می .4تبصره 

 مند شود. آن بهره

بدون احتساب( باید شهریه ثابت نیمسال را بپردازند و یا ، در صورت اخذ مرخصی )با احتساب و شهریه پردازدانشجویانی  .5تبصره 

 حذف ترم باید شهریه ثابت و متغییر را پرداخت نمایند.در صورت 

 )دولتی و غیردولتی( ممنوع است. هازمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاهتحصیل هم .12ماده 

 شود، تحصیلهای غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی میزمان، در دورهدانشجوی دوره کارشناسی می تواند هم .1تبصره 

 کند.

 شود. می وزارت انجام مراجع قانونیبر اساس مصوبات کارشناسی دورهتحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان  .2تبصره 

 باشد، ممنوع است.می تحصیل همزمان در دانشگاه پیام نور که به صورت نیمه حضوری  .3تبصره 

و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشکده  د در خواست انصراف خود را شخصاًدانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، بای .13ماده 

ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد؛ در غیر  یکبار و تا  تسلیم نماید. دانشجو مجاز است فقط برای یک

 شود. صادر می دانشجوحصیل انصراف از ت، حکم مهلت یک ماهه از تاریخ تقاضاپس از انقضای  و صورت این

هفته  تادر صورتی که دانشجو و  شود ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می. 1تبصره 

پس از آن الزم است تواند انتخاب واحد نماید و در صورت مراجعه  میپرداخت هزینه دیرکرد نیمسال مراجعه نماید با از شروع سوم 

 ن نیمسال تقاضای مرخصی نماید.برای آ

 گیری در مورد بازگشت دانشجوی منصرف از تحصیل تنها در نیمسال بعد بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. تصمیم .2تبصره 

حکم انصراف، دانشجو بوده و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه  تصویبمتقاضی انصراف از تحصیل، تا قبل از در هر حال 

 .تاس

. هستند یرثابت و متغ شهریه مبلغ پرداخت به ملزم هادوره نوبت دوم در صورت انصراف پس از شروع کالس یاندانشجو .3تبصره 

 سنوات تحصیلی خود رایگان آموزش تعهد پرداخت به ملزم هادوره روزانه در صورت انصراف پس از شروع کالس یاندانشجو

 هستند.

 حد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است.وا 74انتخاب حداقل  .14ماده 

ای در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحده .تبصره

مشروطی و اما  ال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شودسمیک نیسال به عنوان مدانشجو از حد نصاب شود، آن نی

 .دانشجو در آن نیمسال بی اثر محسوب می شود ممتازی معدل
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و در « در همان دانشگاه»می تواند در صورت دارا بودن شرایط و کارشناسی پیوسته ناپیوسته های کاردانی  دانشجوی دوره .15ماده 

 خود را تغییر دهد.رشته تحصیلی « سنوات مجاز باقیمانده»صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امکان ادامه تحصیل در 

 تغییر رشته دهد. ضوابطتواند با رعایت  یک بار می فقطدانشجو در هر دوره تحصیلی  .1تبصره 

های  ییر رشته از دورهغتبنابراین  تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. .2 تبصره

ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.  و حضوری ز غیرحضوری به نیمه حضوریروزانه، ا هغیردولتی به دولتی، از شبانه ب

هایی که  باشد به رشته میو صرفاً با سوابق تحصیلی تغیر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون همچنین 

 .آزمون صورت گرفته باشد ممنوع است باآن پذیرش در 

 معادل سازی دروس فقط در دوره های هم عرض مجاز است.در صورت تغییر رشته،  .3تبصره 

های آموزشی هم عرض  صرفاً در شیوهو  ا نمره قبولیاشتراک محتوایی ب درصد 13با بیش از برای دروس معادل سازی  .4تبصره 

در آن ی که اشتراک محتوای معادل دارای دروسیمی شود.  محسوبو در معدل دانشجو  گیرد صورت میبا تایید گروه آموزشی 

توسط دانشجو در معدل ثبت می گردد و الزم است مجدد آن دروس  با احتساب  دانشجو موفق به اخذ نمره قبولی نشده است

 و نمره قبولی اخذ شود.انتخاب 

 شود. دل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میاواحد دروس مع 43تا  74به ازای هر   .5تبصره 

 انتقال دانشجو، در صورت تایید دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع است. .16ده ما

لتی به دولتی، از شهریه پرداز به رایگان، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری وانتقال دانشجو از دانشگاه غیر د  .1تبصره

 ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

 دریافت کارنامه محرمانه آزمون سراسری دانشجو ازو شرایط سایر ر رشته یا گرایش در صورت احراز انتقال توأم با تغیی .2تبصره 

نمره در هر حال نباید  پذیر است. امکانبا موافقت گروه، دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه بار  فقط برای یکسازمان سنجش  سوی

رشته یا گرایش در ن از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آ وطهمربهای احتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی 

 کمتر باشد.دانشگاه و در سال پذیرش 

( 43ای )بین صفر تا  با هر نمرهمشابه یا معادل سازی شده تمامی دروس به رشته یا گرایش یکسان، دانشجویان انتقالی  .3تبصره 

ضمن اینکه تمامی سوابق مشروطی دانشجو عیناً در کارنامه وی باقی . رددگ مورد پذیرش قرار گرفته و عیناً در کارنامه ثبت می

 یا معدل دانشجو بهشود و باعث کاهش واحدهای درسی نپذیرفته دوره قبلی  ازدر یک نیمسال ماند. حتی اگر در مواردی درسی  می

 گردد. 74کمتر از 
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ط به سابقه تحصیلی دانشجو قبل از شرکت در آزمون سراسری سازی شده مربو واحد از دروس معادل 43تا  74به ازای   .4تبصره 

 شود. و منجر به قبولی در رشته حاضر یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می

مرتبط با رشته ، اعضای هیأت علمیاز زمان پذیرش، یکی از  یاندانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو .17ماده

 بر اساس ساز و کار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند.تعیین و  «زشیوراهنمای آم»ا به عنوان تحصیلی دانشجو ر

و  73محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس  43نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  .18ماده

باشد، آن نیمسال مشروط  74نشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از است و چنانچه میانگین نمرات دا 74میانگین کل قابل قبول 

تلقی می شود. سقف مشروطی اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی 

 ال است.مسپیوسته سه نی

آن نیمسال  در این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی درباشد،  71در یک نیمسال حداقل  اگر میانگین نمرات دانشجو .1تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید. 42 تا نیمسال تحصیلی بعد حداکثردر تواند  می ممتاز محسوب شده و 

 نوع هر ، مرخصی و یانیمسالحذف و  واحد انتخاب نماید 72پس از مشروطی حداکثر در نیمسال دانشجو مکلف است  .2تبصره 

 .مانع از انجام این کار نمی شود وقفه تحصیلی

و د نشو میاز تحصیل محسوب محروم دانشجویانی که سقف مشروطی مجاز در دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده است،  .3تبصره 

 مشخص نمایند.از طریق کمیسیون موارد خاص ذیصالح خود را وضعیت تحصیلی  قبل از شروع نیمسال بعدحداکثر تا  باید

 حداکثر واحد درسی )شامل 61صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  در .19ماده 

یا باالتر  74وی واحدهای اخذ شده و میانگین کل  بگذراندواحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی  73

و همچنین به دانشجوی  ییدانشجوچنین صورت، به  را دریافت کند. در غیر این تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته باشد، می

گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده یک ط فقه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، منصرف یا محروم از تحصیل در دور

 خواهد شد.

دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن  دانشجو و صرف نظر از وجودمستند مدرک کاردانی حسب تقاضای  .1 تبصره

 شود. می صادر ،دانشگاه محل تحصیل دانشجو

در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره  .2تبصره 

دروسی را ، 76با رعایت مفاد ماده در این صورت دانشگاه  باشد، 74و معدل کل وی کمتر از کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد 

  شود. 74دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس،  مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می

ن مالک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشت .21 ماده

 در پایان دوره است. 74میانگین کل حداقل 
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باشد، تنها یک نیمسال با  74چنانچه معدل کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از . 1 تبصره

ر از هایی که با نمره کمت واحد از درس 43شود تا با اخذ مجدد حداکثر  رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می

این برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر  74گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل  74

 شود. صورت از تحصیل محروم می

داشته باشد، به شرطی که  ماندهواحد درسی باقی 42آموختگی، حداکثر چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش .2تبصره 

باشد،  73 کمتر از یدر صورتی که معدل کل و و واحد درسی اخذ نماید 42 حداکثر تواند تا باشد می 73 بیشتر ازین کل وی میانگ

 .می باشدانتخاب  مجاز بهواحد  43 حداکثرتا 

و در  یواحد درسی دانش آموخته شود، با تایید شورای گروه آموزش 1در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر . 3تبصره 

حداکثر واحد در غیر از نیمسال فارغ التحصیلی،  و تواند واحدهای مذکور ا در دوره تابستان اخذ نماید می صورت ارائه این دروس،

 واحد درسی است. 6تابستان  بازهمجاز انتخابی در 

گیرد که دانشجو پس از  میواحد در نیمسال تابستانی به شرطی صورت  1در نیمسال آخر و یا درسی واحد  42اخذ  . 4تبصره 

التحصیل گردد و هیچ واحد مانده ای  مشخص گردیده است فارغ 9و  4مندی از امتیاز استفاده از سقف واحدهایی که در تبصره  بهره

ن ماده ای 9و  4 دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصرهدر هر حال اعم از کارآموزی، کارورزی، معرفی به استاد و ... نداشته باشد. 

 استفاده کند.

واحد درسی اخذ نماید، امکان حذف تکدرس را  43در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی خود بیش از . 5تبصره 

 تقلیل یابد.یا کمتر واحد  43 بهنخواهد داشت مگر آنکه با حذف یک درس، تعداد واحدهای باقیمانده 

آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید  سال تحصیلی برای دانشدر صورتی که دانشجو در آخرین نیم .21ماده 

 .انتخاب نمایددروس را به صورت معرفی به استاد  تواند می شورای گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال

تواند آن درس را  می نشده باشدی نمره قبولموفق به کسب ولی  ،نظری را اخذ -عملی سچنانچه دانشجویی قبالً یک در .1تبصره 

نظری در صورتی می تواند به صورت معرفی به استاد اخذ شود  -در هر حال دروس عملی نماید. انتخاب استادبه صورت معرفی به 

 که تعداد واحد عملی آن حداکثر تا نصف واحدهای کل درس باشد.

دروس و ثبت نهایی نمره دروس و با شروع نیمسال بعدی امکان زمان اخذ درس معرفی به استاد پس از گذراندن تمامی . 2تبصره

مجددا  الزم استگردد و  پذیر است و بایستی نمره آن حداکثر تا پایان همان نیمسال ثبت گردد. در غیر این صورت غیبت تلقی می

 آن درس انتخاب شود.

 ه آموزش دانشگاه است.دانشجو در ادار آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس تاریخ دانش .22ماده 



 

 42/6/7931، تنظیم: تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاونت آموزشی و 

 

های  شامل تاریخ آموختگی تاریخ دانش، کلیه واحدهای درسی را با نمره قبولی به اتمام می رسانندبرای دانشجویانی که  .1تبصره 

 می باشد.شهریورماه  97و پایان بازه تابستان یعنی  بهمن ماه 93یا  ،تیرماه 97مصوب پایان هر نمیسال یعنی 

آن زمان ثبت نمره جویانی که در نیمسال آخر دارای درس معرفی به استاد می باشند، تاریخ فارغ التحصیلی برای دانش .2تبصره 

 درس می باشد.

التحصیلی پس از بررسی و اعطای هر گونه ارزش تحصیلی )تاییدیه تحصیلی و یا ریز نمرات(، رتبه و یا گواهی فارغ. 3تبصره 

 پذیرد. مل با دانشگاه صورت میتکمیل پرونده تحصیلی و تسویه حساب کا

-صندوق رفاه و تنها برای دانشیا تسویه حساب با ط اقساه دفترچه ئآموختگی پس از ارااعطای گواهی موقت دانش .4تبصره 

 د.ننظام وظیفه منعی ندارمقررات که به لحاظ امکان پذیر است آموختگانی 

انش آموختگی جهت تسویه حساب مراجعه نماید و در غیر این صورت به دانشجو حداکثر سه ماه فرصت دارد تا پس از د .5تبصره 

 پرداخت خواهد کرد. ت امنای دانشگاهأتعرفه مصوب هیازای هر ماه مبلغ معینی بر اساس 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی عهده  برپاسخگویی قانونی شیوه نامه اجرایی و نامه و  مسئولیت حسن اجرای آیین .23ماده 

 شگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.دان

دانشگاه علوم کشاورزی و شورای آموزشی جلسه چهارصد و هفتاد و پنجمین در ، تبصره 56ماده و  49، یک مقدمه بانامه  شیوهاین 

و بعد از آن الزم االجرا است و تمام  7931دی و برای دانشجویان ورو رسیدبه تصویب  42/6/7931 مورخمنابع طبیعی گرگان، 

 لغو و بالاثر اعالم می شود.برای این دانشجویان شیوه نامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن 

 

 


