
 

 24/6/1397، تنظيم: تحصيالت تكميلي دانشگاهمعاونت آموزشي و 

 

  

در دانشگاه علوم  كارشناسيو  كاردانيتحصيلي هاي دوره آموزشياجرايي آيين نامه  شيوه نامه
  كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  مقدمه

مجلس شوراي اسالمي و در  18/5/1383به قانون اهداف، وظائف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب استناد  با
(موسوم به طرح آمايش)  "ا و ضوابط اجرايي حاكم بر آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايرانسياست ه " 2اجراي مفاد ماده 

 /كارداني تحصيلي هاي دوره آموزشي يكپارجه نامه آئينو پيرو ابالغ شوراي عالي انقالب فرهنگي،  18/12/1394مصوب 
زي آموزشي وزارت برنامه رياي عالي شور  30/10/96مورخ  889مصوب جلسه  دكتري تخصصيو  ، كارشناسي ارشدكارشناسي

در خصوص تدوين شيوه نامه اجرايي  دولتي 2 و 1 سطح هاي دانشـگاهو تفويض اختيار صورت گرفته به  فناوريو  علوم، تحقيقات
يوه بدينوسيله ش ،فناوريو علوم، تحقيقات معاون آموزشي وزارت  1/3/97مورخ  69430/2آيين نامه فوق الذكر موضوع نامه شماره 

در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به شرح  كارشناسي و كاردانيتحصيلي هاي دوره آموزشياجرايي آيين نامه  نامه
  ابالغ مي گردد:جهت اجرا زير تصويب و 

  تعاريف

  منظور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.. وزارت: 1

هاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي) است كه داراي مجوز سهها و موسمنظور هر يك از دانشگاه. دانشگاه: 2
سي پيوسته هستند.اهاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشنتاسيس از مراجع ذي ربط بوده و مجري هر يك از دوره  

ي استفاده هانه در دانشگاهنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزيسمنظور آموزش دانشجو در طول : . آموزش رايگان3
  .استاز بودجه عمومي دولت كننده 

هاي آموزش عالي برابر  ضوابط معين پذيرفته شده، ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل فردي است كه در يكي از دوره. دانشجو: 4
  است.

پايان رسانده و برابر ضوابط معين،  را با موفقيت بهمصوب هاي تحصيلي دورهرشته هاي فردي است كه يكي از  . دانش آموخته:5
  .استگواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده 

  دانشگاه شركت مي كند. تحصيليهاي است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت پذيرشاي از شيوه . حضوري:6

  .تحصيلي دارد هايفعاليتبدون حضور در دانشگاه است كه دانشجو  پذيرشاي از شيوه . غيرحضوري:7
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  .رسدانجام ميبه غيرحضوري ديگر  آن حضوري و بخشآموزش است كه بخشي از  پذيرشاي از شيوه. نيمه حضوري: 8

  منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه ها است.. شهريه پرداز: 9

  هفته امتحانات پاياني است. دوش و هفته آموز 16شامل  بازه زماني تعيين شده كه نيمسال تحصيلي:. 10

  .است پاياني امتحانات هفته يكو  آموزش هفته 6 بازه زماني شامل: يتابستان بازه. 11

  مصوب مراجع قانوني است. ،مشخص يهدفبا  شته تحصيليبه هم پيوسته اي از دروس هر ر مجموعه . برنامه درسي:12

ساعت،  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16آن براي هر واحد نظري  درسي است كه مفاد ارزش مقداري . واحد درسي:13
ساعت در طول يك  120ساعت و كارآموزي  64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48يا عمليات ميداني (بازديد علمي)  گاهيكار

  شود.و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مياست تابستاني  بازهنيمسال تحصيلي يا 

گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آغاز دوره  تاييد بادرسي است كه  . درس جبراني:14
  .تشخيص داده مي شودضروري  ،تحصيلي

وضعيت تحصيلي است كه دانشجو در يك نيمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي، معدل كمتر از حد نصاب  . مشروطي:15
  كسب كرده باشد.تعيين شده در آن دوره را 

داراي قلمرو مشخص و متمايز از ساير شاخه هاي علمي كه به لحاظ موضوع  از شاخه هايفرعي  هيك شعب . رشته تحصيلي:16
  علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معيني مي انجامد.

ش يدر دو گرا هاسراختالف د ، اطالق مي شود.آن باشد يتخصصوجه يك رشته كه ناظر بر  ه اي ازشعب به . گرايش تحصيلي:17
  درصد كل واحدهاي رشته بيشتر باشد. 70نبايد از  ،از يك رشته

دارندگان مدرك ديپلم، (در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي بدون نياز به كه است دوره تحصيلي ني پيوسته: دا. كار18
به دريافت مدرك  ،واحد درسي طبق برنامه مصوب 68حداقل ا گذراندن بو مي شوند وارد  گذراندن دوره پيش دانشگاهي) به آن

  .نائل مي آيدكارداني 

اخذ ديپلم و گذراندن دوره پيش دانشگاهي(در  است كه فرد پس از دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه  . كارداني ناپيوسته:19
به  ،واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب 68 حداقلبا گذراندن نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي) به آن وارد مي شود و 

  .نائل مي آيددريافت مدرك كارداني 
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اخذ ديپلم و گذراندن پيش دانشگاهي(در  است كه فرد پس از دوره تحصيلي است پس از دوره متوسطه . كارشناسي پيوسته: 20
واحد درسي طبق برنامه مصوب به دريافت مدرك  130حداقل  دنو با گذراننظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي) به آن وارد شده 

  .نائل مي آيدكارشناسي 

 68حداقل با گذراندن و شود دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) آغاز مي. كارشناسي ناپيوسته: 21
  شود.به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي ،واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب

  شود.هاي تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك، دسته بندي ميمجموعه رشته آزمايشي: . گروه22

در يك رشته  ،تخصص مشترك باترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي بنيادي . گروه آموزشي:23
  شود.رشته تحصيلي در دانشگاه تشكيل مي اجراي آنو ايجاد  به منظوركه  خاص يا چند رشته متجانسعلمي 

  هاي آموزشي هم راستا تعريف شوند.دوره اي است كه در مجموعه گروه. دوره هم عرض: 24

 و برنامه ريزي راهبردي در امور آموزشيگذاري سطح سياست در نخستينيكي از شوراهاي تخصصي  . شوراي آموزشي:25
مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه معاونت آموزشي و در امور اجرايي و تسهيل اد هماهنگي كه به منظور ايج استدانشگاه 

  تحصيالت تكميلي تشكيل مي گردد.

شيوه آموزشي در دوره كارشناسي است كه دانشجوي آن برابر ضوابط معين پذيرفته شده و ثبت نام مي شود و . شيوه مجازي: 26
  حصيل مي كند. در اين شيوه دانشجو نيمه حضوري يا غير حضوري تحصيل مي كند.به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، ت

از تا شود است از سوي دانشگاه انتخاب ميو پژوهشي مسط به امور آموزشي  عضو هيأت علمي آگاه و. راهنماي آموزشي: 27
  دانشجو باشد. راهنماي تحصيلپايان دوره تحصيلي، تاريخ ورود تا 

  

  هدف. 1ماده

تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ، امور  انتظام بخشيدن به ، شيوه نامهتدوين اين  هدف از
تربيت نيروي انساني يكپارچه و صحيح برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور به منظور 

هاي بهينه از ظرفيتدر راستاي بهره گيري  وردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه،، آشنا با علم و آخرين دستاتعهدممتخصص، 
  است.  كارشناسي و كاردانيآموزش و پژوهش در دوره  سطح كيفيارتقاي  برايموجود 
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  بخش نخست: مواد عمومي

ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه زمون آشرط ورود به دانشگاه، تاييد شايستگي هاي عمومي از طريق پذيرفته شدن در  .2ماده 
  طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. .3ماده 

دانشگاه موظف است براي دوره اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده است، دانشجو بپذيرد و فقط برنامه هاي  .4ماده
  ضوابط ابالغي وزارت تدوين گرديده است، را اجرا نمايد. آموزشي و درسي كه براساس

بر اعالم و ثبت نمره، برگزاري امتحانات ، تكدرسحذف و اضافه، حذف  انتخاب واحد،برنامه ريزي و تصميم گيري درباره . 1تبصره 
مصوب شوراي آموزشي دستورالعمل امتحانات امور آموزشي و اجرايي  دستورالعملطبق اساس تقويم آموزشي سال تحصيلي و 

  شود.دانشگاه انجام مي

غي از سوي وزارت مي باشد و عددي ثابت سقف تعداد واحد براي هر رشته، گرايش بر اساس سرفصلهاي مصوب و ابال. 2تبصره 
  است.

مجازي) با دوره را به صورت الكترونيك ( پايه و عمومي دانشگاه اختيار دارد حداكثر تا ده درصد از واحدهاي درسي. 3تبصره 
  تاكيد بر محتوي الكترونيكي و استانداردهاي مصوب وزرات ارائه نمايد.

  پذير است.آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار و در يك رشته تحصيلي امكان .5ماده 

يا به دست نياوردن نمره قبولي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غير موجه درس به تشخيص دانشگاه  .1تبصره
در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزينه درس مطابق تعرفه مصوب هيأت 

  امناي دانشگاه است.

ايان نيمسال، اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پ 1تواند با رعايت مفاد تبصره دانشجو مي .2تبصره 
تعداد  ونياز نباشد به شرطي كه هم وبا رعايت كليه شرايط زير و با تصويب شوراي آموزشي دانشكده صرفاً يك درس نظري را 

  .نمايدحذف  نشود، واحد 12مانده دانشجو كمتر از واحدهاي باقي
گروه آموزشي و  نشجو و با تاييدذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي داحدر شرايط خاص،  .3 تبصره

و دانشجو موظف است  شوراي آموزشي دانشكده قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است تشخيص
  ت امناي دانشگاه پرداخت نمايد.أشهريه دروس حذف شده را برابر تعرفه مصوب هي

تصويب در شوراي آموزشي ارسال مدارك و تحت شرايط زير و با آموزشي  با تاييد گروهچند درس  يك ياموجه حذف  .4تبصره 
  پذير است:دانشكده امكان
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  دانشجوياني كه به داليل پزشكي در بيمارستان بستري بوده و مدارك درماني (خالصه پرونده بستري، گواهي ترخيص، گواهي
آموزشي دانشكده ارائه معاونت ز بيمارستان به ساعت پس از ترخيص ا 48هاي دارويي) را حداكثر پزشك معالج و نسخه

 نمايند.

  با ارائه گواهي فوتدر تاريخ امتحان و پس از آن در صورت فوت يكي از اقوام درجه اول 

درخواست حذف كليه دروس نيمسال به علت بيماري يا حادثه تنها در صورتي قابل بررسي است كه دانشجو در هيج  .5تبصره 
  امكان بررسي حذف پزشكي درس پس از امتحان وجود ندارد. . همچنينباشد امتحاني شركت نكرده

حذف كليه دروس نيمسال به داليل پزشكي، پس از طرح و تصويب در شوراي دانشكده، در مواردي كه منجر به مرخصي  .6تبصره 
 اص دانشگاه برسد.كميسيون موارد خشوراي آموزشي دانشگاه و بدون احتساب در سنوات شود، الزم است به تاييد 

  الزامي است. ،حضوريتحصيلي هاي دورهكالس درس حضور دانشجو در تمام جلسات  .6 ماده

درس غيبت كند، نمره آن  همانپايان نيمسال امتحان يا در جلسه كالس و جلسات  16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  .1 تبصره
شي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود، آن درس شوراي آموزتشخيص  ي كه بهدر صورت و خواهد شددرس صفر 

  از مجموع واحدهاي آن نيمسال حذف مي شود.  صفر

غيبت قبل از حذف و اضافه در دروسي كه دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب مي نمايد، جزو غيبت هاي دانشجو  .2تبصره 
  محسوب مي شود.

شركت در و براساس حضور و همان درس مدرس عضو هيأت علمي يا توسط  ،سپيشرفت تحصيلي دانشجو در هر در .7ماده 
  ارزشيابي مي شود.و نتايج امتحانات  هاي كالسي فعاليت

  نظري الزامي است. هايدرسبرگزاري آزمون كتبي براي  .1 تبصره

ي كه در برنامه درسي مصوب كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروس ،كارآموزيمهارت آموزي،نمرات دروس  .2تبصره 
، تكميل آنها هدر صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط ،شودارائه مي به عنوان پروژه و دروس انفرادي دانشجو

براي قطعي شدن نمره آن پس از اخذ درس نيمسال  يك و حداكثر شوددر طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي
   خواهد بود و در غير اينصورت نمره آن درس صفر منظور مي شود.مهلت 

سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امكان ادامه تحصيل در آن دوره از دانشجو  .8ماده 
  سلب مي شود.

  .دانشگاه استمنوط به تاييد مراجع قانوني » در سنوات مجاز«ادامه تحصيل دانشجوي مشروط  .تبصره
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  اختصاصي: مواد دومبخش 

 8نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته  4)، و كارشناسي ناپيوسته پيوسته و ناپيوستهمدت مجاز تحصيل در دوره كارداني( .9ماده 
  نيمسال است.

ز تحصيل در دوره هاي بنابراين سنوات مجا دانشگاه اختيار دارد، مدت مجاز را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد .1 تبصره
آموخته نشود از ادامه تحصيل چنانچه دانشجو در اين مدت دانشو نيمسال تعيين مي شود  10و  6كارداني و كارشناسي به ترتيب 

  محروم خواهد شد.

يان دانشجوهزينه افزايش سنوات در صورت موافقت كميسيون هاي موارد خاص ذيصالح با ادامه تحصيل مجدد دانشجو،  .2تبصره 
و بعد از آن  و براي دانشجويان كارشناسي پيوسته از نيمسال يازدهم  هفتم به بعدپيوسته از نيمسال نا كارشناسي مقاطع كارداني و 

دريافت در قالب شهريه ثابت و متغير دانشجويان مشمول آموزش رايگان  هر ورودي ازطبق تعرفه مصوب دانشجويان نوبت دوم 
  شود.مي

و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسي  چگونگي .10ماده 
  بر عهده گروه آموزشي است. وزارت مصوب

انتخاب دروس بدون رعايت پيشنياز ممنوع مي باشد و در صورت انتخاب در هر زمان، درس مربوطه از مجموع واحدهاي  .1تبصره
  مي گردد.دانشجو حذف 

. در صورتي كه دانشجو، قبالً پيشنياز يك درس را انتخاب ولي موفق به كسب نمره قبولي نشده باشد مي تواند تا دو بار در 2تبصره
  طول دوره تحصيل با تاييد گروه آموزشي هر دو درس را در يك نيمسال و به صورت هم نياز انتخاب نمايد. 

سنوات مجاز تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، يك نيمسال و در دوره كارشناسي تواتد با رعايت دانشجو مي .11ماده 
دانشجو موظف است تقاضاي مرخصي خود را حداكثر تا قبل از  پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

  انتخاب واحد همان نيمسال به آموزش دانشكده تحويل دهد.

اب در سنوات تحصيلي پس س، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتپزشكي با دريافت مستندات  ي زايمانصمدت مجاز مرخ .1تبصره 
  .مي باشدكميسيون موارد خاص دانشگاه از تاييد 

 موارد كميسيون و با تصويبمدت مجاز مرخصي پزشكي، با ارائه مستندات و در صورت تاييد پزشك معتمد دانشگاه  .2تبصره 
  باشد.دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي ميتا ، حداكثر انشگاهد خاص

بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مانند؛ ماموريت همسر يا والدين و ...) حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون  .3تبصره 
  .صورت مي گيرددانشگاه  خاص موارد كميسيون تصويب بامجاز، احتساب در سنوات 
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هاي مندرج در هاي مذكور در اين ماده و تبصرهتواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصيدانشجو مي .4تبصره 
  مند شود.آن بهره

بدون احتساب) بايد شهريه ثابت نيمسال را بپردازند و يا ، در صورت اخذ مرخصي (با احتساب و شهريه پردازدانشجوياني  .5تبصره 
  حذف ترم بايد شهريه ثابت و متغيير را پرداخت نمايند.در صورت 

  (دولتي و غيردولتي) ممنوع است. هازمان دانشجوي دوره كارشناسي به شيوه حضوري در كليه دانشگاهتحصيل هم .12ماده 

 شود، تحصيلهاي غيرحضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي ميزمان، در دورهدانشجوي دوره كارشناسي مي تواند هم .1تبصره 
  كند.

  شود.مي وزارت انجام مراجع قانونيبر اساس مصوبات كارشناسي دورهتحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان  .2تبصره 

  باشد، ممنوع است.مي تحصيل همزمان در دانشگاه پيام نور كه به صورت نيمه حضوري  .3تبصره 

و به صورت كتبي به اداره آموزش دانشكده  د در خواست انصراف خود را شخصاًدانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، باي .13ماده 
ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد؛ در غير  يكبار و تا تسليم نمايد. دانشجو مجاز است فقط براي يك

  شود.صادر مي دانشجوحصيل انصراف از ت، حكم مهلت يك ماهه از تاريخ تقاضاپس از انقضاي  و صورتاين

هفته  تادر صورتي كه دانشجو و  شودثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي انصراف از تحصيل محسوب مي. 1تبصره 
پس از آن الزم است تواند انتخاب واحد نمايد و در صورت مراجعه ميپرداخت هزينه ديركرد نيمسال مراجعه نمايد با از شروع سوم 
  ن نيمسال تقاضاي مرخصي نمايد.براي آ

 گيري در مورد بازگشت دانشجوي منصرف از تحصيل تنها در نيمسال بعد بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.تصميم .2تبصره 
حكم انصراف، دانشجو بوده و موظف به رعايت قوانين و مقررات دانشگاه  تصويبمتقاضي انصراف از تحصيل، تا قبل از در هر حال 

  .تاس

. هستند يرثابت و متغ شهريه مبلغ پرداخت به ملزم هادوره نوبت دوم در صورت انصراف پس از شروع كالس ياندانشجو .3تبصره 
 سنوات تحصيلي خود رايگان آموزش تعهد پرداخت به ملزم هادوره روزانه در صورت انصراف پس از شروع كالس ياندانشجو
  هستند.

  حد در هر نيمسال براي دانشجو الزامي است.وا 12انتخاب حداقل  .14ماده 

اي در صورتي كه دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش تعداد واحده .تبصره
مشروطي و اما  ال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شودسميك نيسال به عنوان مدانشجو از حد نصاب شود، آن ني

  .دانشجو در آن نيمسال بي اثر محسوب مي شود ممتازي معدل
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و در » در همان دانشگاه«مي تواند در صورت دارا بودن شرايط و كارشناسي پيوسته ناپيوسته هاي كارداني دانشجوي دوره .15ماده 
  خود را تغيير دهد.رشته تحصيلي » سنوات مجاز باقيمانده«صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امكان ادامه تحصيل در 

  تغيير رشته دهد. ضوابطتواند با رعايت يك بار مي فقطدانشجو در هر دوره تحصيلي  .1تبصره 

هاي يير رشته از دورهغتبنابراين  تغيير رشته دانشجو در دوره كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. .2 تبصره
ممنوع است ولي برعكس آن مجاز است.  و حضوري ز غيرحضوري به نيمه حضوريروزانه، ا هغيردولتي به دولتي، از شبانه ب

هايي كه باشد به رشتهميو صرفاً با سوابق تحصيلي تغير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون همچنين 
  .آزمون صورت گرفته باشد ممنوع است باآن پذيرش در 

  معادل سازي دروس فقط در دوره هاي هم عرض مجاز است.در صورت تغيير رشته،  .3تبصره 

با هاي آموزشي هم عرض صرفاً در شيوهو  ا نمره قبولياشتراك محتوايي ب درصد 70با بيش از براي دروس معادل سازي  .4تبصره 
در آن ي كه اشتراك محتواي معادل داراي دروسيمي شود.  محسوبو در معدل دانشجو  گيردصورت ميتاييد گروه آموزشي 

توسط دانشجو در معدل ثبت مي گردد و الزم است مجدد آن دروس  با احتساب  دانشجو موفق به اخذ نمره قبولي نشده است
  و نمره قبولي اخذ شود.انتخاب 

  شود.دل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مياواحد دروس مع 20تا  12به ازاي هر   .5تبصره 

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

لتي به دولتي، از شهريه پرداز به رايگان، از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري وانتقال دانشجو از دانشگاه غير د  .1تبصره
  ممنوع، ولي عكس آن مجاز است.

 دريافت كارنامه محرمانه آزمون سراسري دانشجو ازو شرايط ساير ر رشته يا گرايش در صورت احراز انتقال توأم با تغيي .2تبصره 
نمره در هر حال نبايد  پذير است.امكانبا موافقت گروه، دانشكده و شوراي آموزشي دانشگاه بار فقط براي يكسازمان سنجش  سوي

رشته يا گرايش در ن از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آ وطهمربهاي احتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي 
  كمتر باشد.دانشگاه و در سال پذيرش 

) 20اي (بين صفر تا با هر نمرهمشابه يا معادل سازي شده تمامي دروس به رشته يا گرايش يكسان، دانشجويان انتقالي  .3تبصره 
ضمن اينكه تمامي سوابق مشروطي دانشجو عيناً در كارنامه وي باقي . رددگمورد پذيرش قرار گرفته و عيناً در كارنامه ثبت مي

 يا معدل دانشجو بهشود و باعث كاهش واحدهاي درسي نپذيرفته دوره قبلي  ازدر يك نيمسال ماند. حتي اگر در مواردي درسي مي
  گردد. 12كمتر از 
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ط به سابقه تحصيلي دانشجو قبل از شركت در آزمون سراسري سازي شده مربوواحد از دروس معادل 20تا  12به ازاي   .4تبصره 
  شود.و منجر به قبولي در رشته حاضر يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي

مرتبط با رشته ، اعضاي هيأت علمياز زمان پذيرش، يكي از  ياندانشگاه موظف است، براي هدايت تحصيلي دانشجو .17ماده
  بر اساس ساز و كار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملكرد او نظارت كند.تعيين و  »زشيوراهنماي آم«ا به عنوان تحصيلي دانشجو ر

و  10محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس  20نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا  .18ماده
باشد، آن نيمسال مشروط  12نشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از است و چنانچه ميانگين نمرات دا 12ميانگين كل قابل قبول 

تلقي مي شود. سقف مشروطي اعم از متوالي يا متناوب، در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره كارشناسي 
  ال است.مسپيوسته سه ني

آن نيمسال  در اين صورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي درباشد،  17در يك نيمسال حداقل  اگر ميانگين نمرات دانشجو .1تبصره 
  واحد درسي اخذ نمايد. 24 تا نيمسال تحصيلي بعد حداكثردر تواند مي ممتاز محسوب شده و 

 نوع هر ، مرخصي و يانيمسالحذف و  واحد انتخاب نمايد 14پس از مشروطي حداكثر در نيمسال دانشجو مكلف است  .2تبصره 
  .مانع از انجام اين كار نمي شود وقفه تحصيلي

و د نشومياز تحصيل محسوب محروم دانشجوياني كه سقف مشروطي مجاز در دوره تحصيلي آنها به اتمام رسيده است،  .3تبصره 
  مشخص نمايند.از طريق كميسيون موارد خاص ذيصالح خود را وضعيت تحصيلي  قبل از شروع نيمسال بعدحداكثر تا  بايد

 حداكثر واحد درسي (شامل 68صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  در .19ماده 
يا باالتر  12وي واحدهاي اخذ شده و ميانگين كل  بگذراندواحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره) را با نمره قبولي  10

و همچنين به دانشجوي  ييدانشجوچنين صورت، به را دريافت كند. در غير اين تواند مدرك دوره كارداني همان رشتهباشد، مي
گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده يك ط فقه كارداني و كارشناسي ناپيوسته، منصرف يا محروم از تحصيل در دور

  خواهد شد.

دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن  دانشجو و صرف نظر از وجودمستند مدرك كارداني حسب تقاضاي  .1 تبصره
  شود.مي صادر ،دانشگاه محل تحصيل دانشجو

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز دوره  .2تبصره 
دروسي را ، 16با رعايت مفاد ماده در اين صورت دانشگاه  باشد، 12و معدل كل وي كمتر از كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد 

   شود. 12دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن دروس، مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي

ن مالك دانش آموختگي براي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، گذراندن كليه واحدهاي دوره و داشت .20 ماده
  در پايان دوره است. 12ميانگين كل حداقل 
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باشد، تنها يك نيمسال با  12چنانچه معدل كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از . 1 تبصره
ر از هايي كه با نمره كمتواحد از درس 20شود تا با اخذ مجدد حداكثر رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي

اين برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير  12گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  12
  شود.صورت از تحصيل محروم مي

داشته باشد، به شرطي كه  ماندهواحد درسي باقي 24آموختگي، حداكثرچنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش .2تبصره 
باشد،  10 كمتر از يدر صورتي كه معدل كل و و واحد درسي اخذ نمايد 24 حداكثر تواند تاباشد مي 10 بيشتر ازين كل وي ميانگ

  .مي باشدانتخاب  مجاز بهواحد  20 حداكثرتا 

و در  يواحد درسي دانش آموخته شود، با تاييد شوراي گروه آموزش 8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر . 3تبصره 
حداكثر واحد در غير از نيمسال فارغ التحصيلي،  و تواند واحدهاي مذكور ا در دوره تابستان اخذ نمايدمي صورت ارائه اين دروس،

  واحد درسي است. 6تابستان  بازهمجاز انتخابي در 

گيرد كه دانشجو پس از ميواحد در نيمسال تابستاني به شرطي صورت  8در نيمسال آخر و يا درسي واحد  24اخذ  . 4تبصره 
التحصيل گردد و هيچ واحد مانده اي مشخص گرديده است فارغ 3و  2مندي از امتياز استفاده از سقف واحدهايي كه در تبصره بهره

ن ماده اي 3و  2 دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصرهدر هر حال اعم از كارآموزي، كارورزي، معرفي به استاد و ... نداشته باشد. 
  استفاده كند.

واحد درسي اخذ نمايد، امكان حذف تكدرس را  20در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي خود بيش از . 5تبصره 
  تقليل يابد.يا كمتر واحد  20 بهنخواهد داشت مگر آنكه با حذف يك درس، تعداد واحدهاي باقيمانده 

آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته باشد، با تاييد سال تحصيلي براي دانشدر صورتي كه دانشجو در آخرين نيم .21ماده 
  .انتخاب نمايددروس را به صورت معرفي به استاد  تواندمي شوراي گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال

تواند آن درس را مي نشده باشدي نمره قبولموفق به كسب ولي  ،نظري را اخذ -عملي سچنانچه دانشجويي قبالً يك در .1تبصره 
نظري در صورتي مي تواند به صورت معرفي به استاد اخذ شود  - در هر حال دروس عملي نمايد. انتخاب استادبه صورت معرفي به 

  كه تعداد واحد عملي آن حداكثر تا نصف واحدهاي كل درس باشد.

دروس و ثبت نهايي نمره دروس و با شروع نيمسال بعدي امكان زمان اخذ درس معرفي به استاد پس از گذراندن تمامي . 2تبصره
مجددا  الزم استگردد و پذير است و بايستي نمره آن حداكثر تا پايان همان نيمسال ثبت گردد. در غير اين صورت غيبت تلقي مي

  آن درس انتخاب شود.

  ه آموزش دانشگاه است.دانشجو در ادار آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درستاريخ دانش .22ماده 



 

 24/6/1397، تنظيم: تحصيالت تكميلي دانشگاهمعاونت آموزشي و 

 

هاي شامل تاريخ آموختگيتاريخ دانش، كليه واحدهاي درسي را با نمره قبولي به اتمام مي رسانندبراي دانشجوياني كه  .1تبصره 
  مي باشد.شهريورماه  31و پايان بازه تابستان يعني  بهمن ماه 30يا  ،تيرماه 31مصوب پايان هر نميسال يعني 

آن زمان ثبت نمره جوياني كه در نيمسال آخر داراي درس معرفي به استاد مي باشند، تاريخ فارغ التحصيلي براي دانش .2تبصره 
  درس مي باشد.

التحصيلي پس از بررسي و اعطاي هر گونه ارزش تحصيلي (تاييديه تحصيلي و يا ريز نمرات)، رتبه و يا گواهي فارغ. 3تبصره 
  پذيرد. مل با دانشگاه صورت ميتكميل پرونده تحصيلي و تسويه حساب كا

- صندوق رفاه و تنها براي دانشيا تسويه حساب با ط اقساه دفترچه ئآموختگي پس از ارااعطاي گواهي موقت دانش .4تبصره 

  د.ننظام وظيفه منعي ندارمقررات كه به لحاظ امكان پذير است آموختگاني 
انش آموختگي جهت تسويه حساب مراجعه نمايد و در غير اين صورت به دانشجو حداكثر سه ماه فرصت دارد تا پس از د .5تبصره 

  پرداخت خواهد كرد. ت امناي دانشگاهأتعرفه مصوب هيازاي هر ماه مبلغ معيني بر اساس 
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي عهده  برپاسخگويي قانوني شيوه نامه اجرايي و نامه و مسئوليت حسن اجراي آيين .23ماده 

  شگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.دان

دانشگاه علوم كشاورزي و شوراي آموزشي جلسه چهارصد و هفتاد و پنجمين در ، تبصره 56ماده و  23، يك مقدمه بانامه شيوهاين 
و بعد از آن الزم االجرا است و تمام  1397دي و براي دانشجويان ورو رسيدبه تصويب  24/6/1397 مورخمنابع طبيعي گرگان، 

  لغو و بالاثر اعالم مي شود.براي اين دانشجويان شيوه نامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن 

  

 


