
جدول ذيل مربوط به گزيده مطالب و بند هاي و مقررات آموزشي مندرج در آيين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي مي باشد كه مواردي كه 

اي كاربرد بيشتري دارند در جدول ذيل ذكر شده است با اين حال در مورد شرايط استثنايي دانشجو ضروري است كارشناسان محترم به آيين نامه ه

  .مربوطه مراجعه نمايند

كارداني و  كارشناسي دندانپزشكي داروسازي پزشكي توضيحات موضوع 

كارشناسي 

 ناپيوسته

 سال  11  سنوات عادي  1

حداكثر طول مدت 

سال )   5مرحله اول 

سال مرحله اول  4

 علوم پايه (

تمديد ندارد تغيير 

رشته به مقطع پايين 

  11با معدل باالي 

 حداكثر طول مدت

 سال  5مرحله دوم 

تمديد شواي آموزشي : 

ماه در دوره دوم  11

 در طول مدت مجاز

 سال  5/9

حداكثر طول مدت 

 –سال  4مرحله اول 

تمديد ندارد تغيير 

رشته به مقطع 

پايين با معدل 

  11باالي 

حداكثر طول مدت 

 سال  5مرحله دوم 

تمديد شواي آموزشي 

ماه در دوره  11: 

دوم در طول مدت 

 مجاز 

 سال  9

حداكثر طول مدت 

سال  5/3مرحله اول 

تمديد ندارد  –

ندارد تغيير رشته 

 به مقطع پايين

حداكثر طول مدت 

 سال  5/5مرحله دوم 

تمديد شواي آموزشي 

ماه در دوره  11: 

دوم در طول مدت 

 مجاز 

 

 سال 3 سال  6

سنوات نظام  

 وظيفه 

اعطاي سنوات ارفاقي 

نظام وظيفه  با راي 

كميسيون موارد خاص 

و با تكميل فرم 

مربوطه و معرفي 

 11دانشجو به پليس +

معرفي در فرصت 

معرفي با تكميل فرم 

مربوطه و معرفي به 

 11پليس +

 8: سنوات اوليه 

: سنوات فرصت ارفاقي 

) به شرط  دو نيمسال 

واحد و  181گذراندن  

 (  14معدل كل 

 : يك سال مدت معرفي 

 8سنوات اوليه : 

سنوات فرصت ارفاقي 

) به  : دو نيمسال 

 181شرط گذراندن  

 14واحد و معدل كل 

 ) 

مدت معرفي : يك 

 سال

 8سنوات اوليه : 

سنوات فرصت ارفاقي 

) به : دو نيمسال 

 181شرط گذراندن  

 14واحد و معدل كل 

 ) 

 مدت معرفي : يك سال

 5سنوات اوليه : 

سنوات فرصت 

ارفاقي : دو 

) به  نيمسال 

شرط گذراندن  

واحد و معدل  011

 (  01كل 

مدت معرفي : يك 

 سال

 سنوات اوليه : 

 5/1كارداني 

 3ناپيوسته 

سنوات فرصت 

ارفاقي : دو 

) به شرط نيمسال 

واحد 51گذراندن 

 (  11و معدل كل 

 مدت معرفي : يك

 سال

بعد از مشروطي بيش  مشروطي  

از حد مجاز طبق 

مقررات دانشجو 

محروم از تحصيل مي 

 گردد 

معرفي به كميسيون 

موارد خاص جهت فرصت 

ارفاقي بر اساس 

 معدل 

معدل كمتر ارجاع به 

 كميته منطقه اي 

  3متوالي :

 4متناوب :

در صورت مشروطي 

بيشتر در صورت داشتن 

  11معدل با الي 

اعطاي فرصت امكان 

ارفاقي كميسيون 

 وجود دارد موارد خاص 

براي كليه دانشجويان 

نيمسال هاي كمتر از 

واحد نيز مشروطي  11

محاسبه مي گردد بجز 

 نيمسال تابستان 

شاهد  اندانشجوي

نيمسال هاي كمتر از 

  3متوالي :

 4متناوب :

در صورت مشروطي 

بيشتر در صورت 

اشتن معدل با الي د

امكان اعطاي   11

فرصت ارفاقي 

كميسيون موارد خاص 

 وجود دارد 

براي كليه 

دانشجويان نيمسال 

 11هاي كمتر از 

واحد نيز مشروطي 

محاسبه مي گردد 

بجز نيمسال 

  3متوالي :

 4متناوب :

در صورت مشروطي 

بيشتر در صورت 

داشتن معدل با الي 

امكان اعطاي   11

فرصت ارفاقي 

كميسيون موارد خاص 

 وجود دارد 

براي كليه 

دانشجويان نيمسال 

 11هاي كمتر از 

واحد نيز مشروطي 

محاسبه مي گردد بجز 

 نيمسال تابستان 

  3متوالي :

  4متناوب :

در صورت مشروطي 

بيشتر در صورت 

داشتن معدل با 

امكان   01الي 

اعطاي فرصت 

ارفاقي كميسيون 

موارد خاص وجود 

 دارد 

براي كليه 

دانشجويان 

نيمسال هاي كمتر 

واحد نيز  01از 

مشروطي محاسبه 

 متوالي و متناوب 

 نيمسال  1

در صورت مشروطي 

بيشتر در صورت 

داشتن معدل با 

امكان   11الي 

اعطاي فرصت 

ارفاقي كميسيون 

موارد خاص وجود 

 دارد 

براي كليه 

دانشجويان 

نيمسال هاي كمتر 

واحد نيز  11از 

مشروطي محاسبه 



واحد مشروطي  11

 محاسبه نمي شود 

 انتابستان دانشجوي

نيمسال هاي : شاهد 

واحد  11كمتر از 

مشروطي محاسبه نمي 

 شود

 :شاهد ان دانشجوي

نيمسال هاي كمتر از 

واحد مشروطي  11

 مي شودمحاسبه ن

مي گردد بجز 

 نيمسال تابستان

شاهد  اندانشجوي 

نيمسال هاي :

واحد  01كمتر از 

مشروطي محاسبه 

 نمي شود

مي گردد بجز 

 نيمسال تابستان 

 :شاهد اندانشجوي

نيمسال هاي كمتر 

واحد  11از 

مشروطي محاسبه 

 نمي شود

فرصت ارفاقي  

)كميسيون موادر 

 خاص ( 

مختص كميسيون موارد 

خاص براي دانشجويان 

داراي مشروطي بيش 

 از حد مجاز 

فرصت ارفاقي اول با 

 11معدل باالي 

فرصت ارفاقي دوم 

 واحد  191گذراندن 

فرصت ارفاقي اول 

 11با معدل باالي 

فرصت ارفاقي دوم 

 واحد  141گذراندن 

فرصت ارفاقي اول با 

 11معدل باالي 

فرصت ارفاقي دوم 

 واحد  141گذراندن 

فرصت ارفاقي اول 

 01با معدل باالي 

فرصت ارفاقي دوم 

 011گذراندن 

 واحد 

يك فرصت ارفاقي 

 11ل باالي با معد

سنوات ) كميسيون  

 موارد خاص ( 

دانشجويي كه از 

فرصت ارفاقي 

استفاده كرده فقط 

براي دانش آموخته 

شدن مي تواند سنوات 

در دكتراي بگيرد 

عمومي هريك از 

 مراحل 

نيمسال براي كل  3

دوره يا در هر يك از 

 مراحل

نيمسال براي كل  3

دوره يا در هر يك 

 از مراحل

نيمسال براي كل  3

دوره يا در هر يك 

 از مراحل 

 يك نيمسال  نيمسال  1

شرايط شركت در  

 آزمون علوم پايه 

مدت مجاز شركت در 

آزمون هاي علوم 

پايه و پيش كارورزي  

 بار  3

در مورد دانشجويان 

شاهد  تشخيص موجه 

بودن غيبت 

دانشجويان شاهد در 

كالس ها و امتحان و 

آزمون هاي علوم 

پايه و پيش كارورزي  

به عهده ستاد شاهد 

 دانشگاه مي باشد

در مورد دانشجوي 

شاهد : در صورت 

قبولي در آزمون ها 

و مردودي در يكي از 

دروس اعالم شده پس 

از آزمون يا كسر 

معدل كل مرحله 

مربوطه قبولي در 

آزمون جامع مذكور 

تا جبران ميانگين 

آن مرحله و يا 

قبولي در درس مذكور 

 8گذرانده   11معدل 

واحد عمومي و 

گذراندن كليه دروس 

علوم پايه ) گذراندن 

بقيه دروس عمومي قبل 

از پيش كلرورزي و 

ثبت نمرات در هريك 

 از مراحل مربوطه (

گذرانده   11معدل 

واحد عمومي و  8

گذراندن كليه دروس 

 علوم پايه

 8گذرانده   11معدل 

واحد عمومي و 

ذراندن كليه دروس گ

 علوم پايه

  

شرايط شركت در  

 پيش كارورزي 

ثبت موضوع پايان 

گذراندن كليه  –نامه 

واحد هاي باقيمانده 

 –عمومي و تخصصي 

  14حداقل معدل 

    



وظ باقي خواهد محف

 ماند 

نيمسال هايي كه  

سنوات محسوب نمي 

 گردد

  01نيمسال هاي با واحد كمتر از  

 01كمتر از شاهد نيمسال هاي با واحد دانشجويان 

 نيمسال هاي تعليقي 

 نيمسال هاي در انتظار علوم پايه و پيش كارورزي 

 در سنوات مرخصي هاي بدون احتساب 

نيمسال از نيمسال هايي كه دانشجوي شاهد جهت جبران كسري ميانگين  4در مورد دانشجويان شاهد  حداكثر 

 نخواهد شد انتخاب واحد مي نمايد جزو حداكثر سنوات تحصيلي وي محاسبه

حداقل و حداكثر  

واحد اخذ شده در 

 ترم 

 در سنوات محاسبه نمي گردد  11و نيمسال هاي زير  11حداقل  

  14حداكثر 

  14ترم تسويه 

  14در مشروطي حداكثر 

نيمسال و نيمسال  4واحد حداكثر تا  11دانشجويان شاهد حداقل 

 در سنوات محاسبه نمي گردد 11هاي زير 

 واحد  6دانشجويان عادي ترم تابستان 

واحد يا شركت در  8شاهد در صورت فارغ التحصيلي با  دانشجويان 

 8آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي با تاييد ستاد شاهد تا 

 واحد ميتواند اخذ كند 

در  01و نيمسال هاي زير  01حداقل 

 سنوات محاسبه نمي گردد 

  14حداكثر 

  14ترم تسويه 

  04حداكثر در مشروطي 

در موارد استثنايي در نيمسال قبل 

از كار آموزي با توجه به واحد هاي 

باقيمانده  و سوابق تحصيلي دانشجو 

با تاييد شوراي آموزشي امكان اخذ 

 واحد  11واحد تا 

واحد  01دانشجويان شاهد حداقل 

نيمسال و نيمسال هاي  4حداكثر تا 

 در سنوات محاسبه نمي گردد 01زير 

 واحد  6ترم تابستان دانشجويان عادي 

شاهد در صورت فارغ دانشجويان 

  واحد  8التحصيلي با 

ميانگين نمرات  

در (معدل )دانشجو

 هر مرحله 

 11مرحله اول و دوم : 

 14مرحله باليني : 

 11مرحله اول :

 11مرحله دوم : 

 11مرحله اول :

 14مرحله دوم : 

 01كل دوره  01كل دوره 

حداقل نمره  

 قبولي در دروس 

عمومي و علوم پايه   

11 

 11فيزيوپاتولوژي 

 11كار آموزي 

 11كارورزي 

عمومي و علوم پايه  

11 

پايان نامه و 

  14كارآموزي 

عمومي و علوم پايه  

11 

 11اختصاصي 

 01نظري : 

 01عملي : 

 01كارآموزي و كارورزي :

        

آيين نامه حذف  

 11و  16نمره 

براي دانشجويان 

 شاهد 

 4دانشجويان عادي :  

بعد از اخذ واحد بار 

 در اولين فرصت 

بار پس از  3شاهد : 

مي تواند  11كسب 

مازاد  شامل نمرات 

  16بر حذف كسب نمره 

دانشجويان عادي : 

 بار 4

بار پس  3شاهد : 

از كسب دوازده 

مازاد بر حذف كسب 

 16نمره 

 4دانشجويان عادي : 

 بار

بار پس از  3شاهد : 

كسب دوازده مازاد 

 16بر حذف كسب نمره 

دانشجويان عادي 

 بار 1: 

بار  3شاهد : 

پس از كسب 

دوازده مازاد 

بر حذف كسب 

 06نمره 

دانشجويان عادي : 

 بار 0

بار پس  3شاهد : 

از كسب دوازده 

مازاد بر حذف كسب 

 06نمره 

دروس پيش نياز و  

 پس نياز 

 ترتيب دروس پيش نياز و پس نياز مي بايستي رعايت شود  

در شرايط خاص امكان اخذ دروس به صورت هم نياز امان پذير است پذيرش نمرات دروس پس نياز در اين 

شرايط منوط به كسب نمره قبولي در درس پيش نياز مي باشد در غير اين صورت نمره درس پس نياز حتي در 

 ف مي گردد صورت كسب نمره قبولي حذ



 امكان اخذ پس نياز قبل از كسب نمره قبولي در درس پيش نياز امكان پذير نمي باشد 

در صورتي كه عدم رعايت ترتيب دروس پيش نياز و پس نياز از لحاظ محتواي درسي مشكلي نداشته باشد عدم 

 رعايت ترتيب بايد به  تاييد شوراي آموزشي دانشگاه برسد 

نامه مرخصي آيين  مرخصي  

 هاي 

)نيمسال اول با 

تاييد شواي آموزشي 

تفويض شده به 

 دانشكده ها( 

 1با احتساب 

كارآموزي و كارورزي 

 ماه 6

 1بدون احتساب 

بدون  1مرخصي زايمان 

 احتساب

 1با احتساب 

 1بدون احتساب 

 1مرخصي زايمان 

 بدون احتساب

 

 1با احتساب 

 1بدون احتساب 

 1مرخصي زايمان 

 بدون احتساب

 

 1با احتساب 

 0بدون احتساب 

 1مرخصي زايمان 

 بدون احتساب

 

 0با احتساب 

 0بدون احتساب 

 1مرخصي زايمان 

 بدون احتساب

 

مرخصي كميسيون 

 موارد خاص

يك سال بدون احتساب 

 در سنوات 

تا دو سال براي 

بيماري هاي رواني ) 

 سال (  1كل مرخصي 

 

يك سال بدون 

 احتساب در سنوات 

تا دو سال براي 

بيماري هاي 

 1رواني)كل مرخصي 

 سال ( 

 

يك سال بدون احتساب 

 در سنوات 

تا دو سال براي 

بيماري هاي رواني ) 

 سال (  1كل مرخصي 

 

يك سال بدون 

احتساب در 

 سنوات 

تا دو سال براي 

بيماري هاي 

رواني ) كل 

 سال (  1مرخصي 

يك سال بدون 

 احتساب در سنوات 

ي تا دو سال برا

بيماري هاي رواني 

سال  1) كل مرخصي 

 ) 

 مهماني  

 

 

انتقال و مهماني 

خارج از سامانه 

 امكان پذير نيست

مهماني عادي و 

نمرات مورد قبول در 

 مهماني

را اخذ نمايد  01مي باشد و در صورتي كه دانشجو نمره كمتر از  01حداقل نمره قبولي در زمان مهماني 

 مي بايستي مجددا آن درس را بگذراند 

 واحد هاي دوره  %41سقف مهماني تا 

 دانشگاه هاي مجاز جهت معرفي مهماني فقط  به دانشگاه هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت 

هاي  حداكثر واحد

 ترم تابستان

 واحد  6دانشجويان عادي : 

واحد در صورت شركت در آزمون علوم پايه  و يا پيش  8شاهد :

واحد فارغ  8كارورزي و يا در صورتي كه با گذراندن حداكثر 

 باشد  14التحصيل مي گردد  به شرطي كه  ميانگين كل  حداقل 

 واحد  6دانشجويان عادي : 

ذراندن شاهد : در صورتي كه با گ

واحد فارغ التحصيل مي  8حداكثر 

گردد  به شرطي كه  ميانگين كل  

 باشد 04حداقل 

درصد و  41در صورتي كه دانشجو دروس دوره مهماني ) حداكثر   مهماني دايم 

و باالتر  15درصد كل واحد هاي دوره ( را با ميانگين  31حداقل 

گذرانده باشد با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد مي تواند 

 درصد كل واحد هاي دوره مهمان شود   41بيش از 

 باشد  15نبايد ميانگين هر نيمسال مهماني كمتر از 

معرفي دانشجو براي آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي به 

 عهده دانشگاه مقصد با هماهنگي دانشگاه مبدا است   

در صورتي كه دانشجو دروس دوره 

درصد و حداقل  41مهماني ) حداكثر 

درصد كل واحد هاي دوره ( را با  31

و باالتر گذرانده باشد  05ميانگين 

هاي مبدا و مقصد با موافقت دانشگاه 

درصد كل واحد  41مي تواند بيش از 

 هاي دوره مهمان شود  

نبايد ميانگين هر نيمسال مهماني 

 باشد  05كمتر از 

 زمان تغيير رشته  تغيير رشته  

شرايط تغيير رشته 

دانشجويان شاهد بر 

اساس آيين نامه 

دانشجويان شاهد مي 

 باشد 

 گذراندن حداقل يك نيمسال و حداكثر يك سوم واحد هاي دوره 

واحد  14در مورد دانشجويان شاهد و ايثارگر گذراندن حداقل 

 كافي است 

گذراندن حداقل يك نيمسال و حداكثر 

 يك دوم واحد هاي دوره

تغييررشته در كارشناسي ناپيوسته 

 ممنوع است 

امكان تغيير رشته در مقاطع هم سطح 

 وجود دارد و يا باالتر به پايين تر 

در مورد دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 واحد كافي است 04گذراندن حداقل 

        

شرايط معادلسازي در  معادلسازي  

 مقاطع مختلف 

نمرات مربوط به رشته دانشگاهي مورد تاييد وزارت بهداشت و 

 حاضر كليه دانشگاه ها (علوم ) در حال 

نمرات مربوط به رشته دانشگاهي مورد 

تاييد وزارت بهداشت و علوم ) در 



 سر فصل دروس   %81اشتراك محتوي در 

در مقاطع هم سطح و پايين به باال دروس اختصاصي قابل معادلسازي 

 نيست فقط دروس عمومي و پايه معادليازي مي گردد

 باشد  11نمره درس نبايد كمتر از 

واحد دروس پذيرفته شده يك نيمسال از مدت مجاز  11به ازاي هر 

 ل كاسته مي شود تحصي

در صورتي كه مدرك كارداني دانشجو به عنوان مدرك پيش دانشگاهي 

 پذيرفته شده باشد دروس مدرك كارداني قابل معادلسازي نمي باشد 

 

 

 حال حاضر كليه دانشگاه ها (

 سر فصل دروس   %81اشتراك محتوي در 

 باشد  01نمره درس نبايد كمتر از 

واحد دروس پذيرفته  11به ازاي هر 

شده يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل 

 كاسته مي شود 

در صورتي كه مدرك كارداني دانشجو 

به عنوان مدرك پيش دانشگاهي 

پذيرفته شده باشد دروس مدرك 

 كارداني قابل معادلسازي نمي باشد 

 

 در زماني كه دانشجو دچار بيماري و سانحه اي گردد و با تشخيص شوراي پزشكي و تاييد شوراي آموزشي  تغيير رشته اضطراري   

انتقال و مهماني  انتقال  

خارج از سامانه 

 امكان پذير نيست 

گذراندن حداقل دو نيمسال در دانشگاه مبدا و در زمان انتقال 

ميانگين نمرات  –حداقل نصف واحد هاي دوره باقي مانده باشد 

 باشد  11حداقل 

موارد استثناء در انتقال : شهادت فوت و يا معلول شدن سرپرست 

بيماري صعب العالج و  –و كفالت خانواده به عهده دانشجو باشد 

 ازدواج دانشجوي دختر  –يا معلوليت دانشجو 

دانشجوي انتقالي به عهده دانشگاه  11تا 11پذيرش نمرات بين 

در طول مدت  مقصد است عدم پذيرش نبايد به گونه اي باشد كه

 مجاز دانشجو مشكل ايجاد گردد

امكان انتقال مجدد منتقلين با استفاده از تسهيالت اعضاي هيئت 

 علمي امان پذير نمي باشد 

در مورد دانشجويان شاهد پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجو 

 الزامي است 

گذراندن حداقل يك  نيمسال در 

دانشگاه مبدا و در زمان انتقال 

ل نصف واحد هاي دوره باقي حداق

ميانگين نمرات حداقل  –مانده باشد 

 باشد  01

موارد استثناء در انتقال : شهادت 

فوت و يا معلول شدن سرپرست و كفالت 

 –خانواده به عهده دانشجو باشد 

بيماري صعب العالج و يا معلوليت 

 ازدواج دانشجوي دختر –دانشجو 

دانشجوي  01تا 01پذيرش نمرات بين 

انتقالي به عهده دانشگاه مقصد است 

عدم پذيرش نبايد به گونه اي باشد 

كه در طول مدت مجاز دانشجو مشكل 

 ايجاد گردد

مكان انتقال مجدد منتقلين با 

استفاده از تسهيالت اعضاي هيئت علمي 

 امان پذير نمي باشد

در مورد دانشجويان شاهد پذيرش كليه 

دروس گذرانده شده دانشجو الزامي 

 است

كار آموزي در  

 عرصه 

واحد همراه كارآموزي در عرصه  5اخذ     

واحد  1بالمانع است همچنين اخذ  

معرفي به استاد براي دروسي كه 

دانشجو قبال اخذ نموده و نمره قبولي 

كسب نكرده باشد با نظر شوراي 

 دانشكده در همان نيمسال بالمانع است 

واحد (  بر اساس نامه  7) در كل 

 3/3/44/د مورخه 476/511شماره 

 معاونت آموزشي وزارت متبوع 



حداكثر سنوات مجاز تحصيل بر اساس حداقل واحد ها مجاز در هر   دوره تكميلي  

 واحد محاسبه مي گردد  11نيمسال تحصيلي 

 مشروطي دانشجو محاسبه نمي گردد 

 سنوات مازاد دو نيمسال با تاييد شوراي اموزشي دانشگاه 

 مرخصي يك نيمسال با احتساب در سنوات 

 مرخصي استعالجي در صورت تاييد شوراي آموزشي مي باشد 

  

به  الي از خارج پس از معادلسازي دروسسنوات دانشجويان انتق  انتقالي از خارج  

 واحد باقيمانده يك نيمسال مي باشد  14ازاي هر 

 پرداخت شهريه بر اساس شهريه دانشجويان پرديس 

  

تعداد واحد ها ي  

 رشته هاي مقاطع 

      

تعداد واحد ها  

 در  ترم تسويه 

 واحد درسي در ترم تسويه مجاز نيست  14احذ واحد مازاد بر 

واحد  3تطبيق  

درس زبان  عمومي 

با نمرات آزمون 

هاي زبان 

 انگليسي 

 معاون آموزشي وزارت  04/5/45مورخه  503/511بر اساس نامه شماره  

 جبران كسر معدل 

مقطع دكتراي 

عمومي : قبل ا ز 

قبل  –علوم پايه 

از كارآموزي و 

قبل از آزمون 

 پيش كارورزي 

مقطع كارداني و 

كارشناسي پيوسته 

و ناپيوسته جهت 

كسب معدل حداقل  

11 

چنانچه دانشجو درس ها يا بخش هايي را كه 

 14يا  11در آن ها حسب مورد نمره كمتر از 

كسب نموده را جهت جبران كمبود ميانگين در 

هريك از مراحل دكتراي عمومي پزشكي تكرار 

) در مراحل اول  11نمايد و نمره باالتر از 

سوم و چهارم (  ) در مراحل 14و دوم ( و 

اخذ نمايد نمره قبلي او در ميانگين مرحله 

مربوطه محاسبه نخواهد شد ليكن در ميانگين 

كل محاسبه خواهد شد الزم به ذكر است اين 

مصوبه شامل نمرات مردودي نمي باشد تاريخ 

 و به بعد مي باشد  94اجرا از مهر 

در مورد دانشجويان شاهد و ايثارگر در 

كسب جهت جهت جبران معدل  صورتي كه نمرات

از حد نصاب ميانگين مرحله مربوطه باالتر 

باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از 

نمرات مرحله مربوطه حذف مي شود و تنها د 

 معدل كل تحصيل در نظر گرفته خواهد شد 

نيمسال از نيمسال هايي كه  4حداكثر 

دانشجوي شاهد جهت جبران كسري ميانگين 

انتخاب واحد مي نمايد جزو حداكثر سنوات 

 تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد 

در صورت كسر معدل مي بايستي درس   

 01هايي كه با نمرات كمتر از 

 گذرانده است را مجددا اخذ  نمايد 

خروج از كشور  

 دانشجو 

مورد دانشجويان متقاضي خروج از كشور مي بايستي كليه هزينه هاي مربوط به آموزش رايگان محاسبه  در 

 مي گردد

 امكان معرفي دانشجو با نامه اشتغال به تحصيل به سفارت خانه ساير كشور ها وجود ندارد 

 امكان خروج از كشور براي دانشجوي ساير آخر وجود ندارد 

 )با فرم مخصوص (دانشجويان پسر مي بايستي جهت اخذ گذر نامه به معاونت وظيفه عمومي معرفي گردند 

در صورتي كه دانشجو متقاضي اخذ گواهي اشتغال به تحصيل با حق ترجمه مي باشد پس از سپردن وثيقه و 



 تنظيم ضمانتنامه بانكي  به مبلغ هزينه هاي آموزش رايگان امكان پذير است يا 

) معرفي دانشجو با فرم در مورد دانشجويان پرديس دانشجو نبايستي هيچ بدهي به دانشگاه داشته باشد 

 مخصوص صورت گيرد ( 

 

ارائه درخواست   انصراف دانشجو  

 انصراف به آموزش

يك دانشجو فقط تا 

 پايان ماه قبل از 

نيمسال مي تواند 

انصرف خود را پس 

 بگيرد 

ارائه درخواست   

 انصراف به آموزش 

دانشجو فقط تا 

يك ماه قبل از 

پايان  نيمسال 

مي تواند انصرف 

 خود را پس بگيرد

 

       انتخاب واحد  

معرفي دانشجويان  

محروم به تحصيل  

 به نظالم وظيفه 

ماه مي بايستي خود  3ماه بعد از محروميت و عدم مراجعه فرصت مراجعه به نظام وظيفه مي باشد و دانشجو نيز در نهايت طي  6

 ماه فرصت براي دانشجو جهت معرفي (  4را به معاونت وظيفه عمومي معرفي نمايد )در مجموع 

ميانگين كل      فراغت از تحصيل  

 01حداقل 

 

هفته به پايان  5درس درس نظري را  تا  1دانشجو مي تواند   حذف و اضافه  

نيمسال حذف نمايند  به شرط اينكه تعداد واحد ها ي نيمسال  

 واحد نگردد  11كمتر از 

حذف كليه درس ها حداكثر تا شروع امتحانات پايان آن نيمسال 

كه  با تاييد شوراي آموزشي  دانشجو قادر به ادامه تحصيل 

 نباشد 

هفته به  5درس نظري را  تا  1يان شاهد مي توانند  دانشجو

پايان نيمسال حذف نمايند  به شرط اينكه تعداد واحد ها ي 

 واحد نگردد  11نيمسال  كمتر از 

 بار  3امكان استفاده در مقطع دكتراي عمومي تا 

درس درس نظري را   0دانشجو مي تواند 

هفته به پايان نيمسال حذف  5تا 

شرط اينكه تعداد واحد ها نمايند  به 

 واحد نگردد 01ي نيمسال  كمتر از 

حذف كليه درس ها حداكثر تا شروع 

امتحانات پايان آن نيمسال كه  با 

تاييد شوراي آموزشي  دانشجو قادر به 

 ادامه تحصيل نباشد 

درس  1دانشجويان شاهد مي توانند  

هفته به پايان نيمسال  5نظري را  تا 

رط اينكه تعداد حذف نمايند  به ش

واحد  01واحد ها ي نيمسال  كمتر از 

 نگردد 

امكان استفاده در مقطع كارشناسي  تا 

بارو كارداني و كارشناسي ناپيوسته  1

 بار  0

غيبت بيش از حد  

 مجاز 

  

تشخيص موجه بودن 

غيبت دانشجويان شاهد 

در كالس ها و امتحان 

و آزمون هاي علوم 

پايه و پيش كارورزي  

به عهده ستاد شاهد 

 دانشگاه مي باشد 

    

 شرايط استفاده از معرفي به استاد :   معرفي به استاد  

 تنها درس باقيمانده نظري در هريك از دوره ها باشد -1

كرده و در كالس هاي درس مذكور شركت نموده قبال درس را اخذ  -1

 شرايط استفاده از معرفي به استاد : 

يا  تئوريتنها نظري درس باقيمانده -0

باشد  عملي جهت فارغ التحصيلي 



 باشد ولي نمره قبولي كسب ننموده باشد 

 مي تواند دو درس معرفي شود  14درصورت معدل باالي -3

  3/3/44-/د 476/511

اخذ كرده و در كالس درس را قبال  -1

هاي درس مذكور شركت نموده باشد ولي 

 نمره قبولي كسب ننموده باشد 

       دانشجويان پرديس  

دانشجويان مهماني و   شهريه  

انتقال ملزم به 

 پرداخت شهريه هستند 

شهريه دانشجو با 

انجام انتخاب واحد 

در كارنامه مالي 

 دانشجو ثبت مي شود 

دانشجويان شهريه 

باليني به صورت دوره 

 اي محاسبه مي گردد

    

        

تغيير رشته مقطع  

پايين تر در 

دانشجويان محروم 

 از تحصيل 

 

 

 

 

     

  



 

 كارشناسان محترم رشته ها ملزم به پايش مداوم دانشجويان ضعيف مي باشند   -0

در صورت مشروطي هاي مكرر دانشجو حتما  هماهنگي الزم جهت معرفي دانشجو به مركز مشاوره دانشجويي و اطالع به كارشناسان محترم ستادي  -1

 صورت گيرد 

كميسيون موارد خاص وضعيت كليه  دانشجويان  ضعيف بررسي گردد چون بار ها مشاهده شده به در زمان بررسي پرونده ها جهت ارجاع به  -3

انتظار برگزاري جلسه  به صورت بالتكليف دردانشجو يك نيمسال يل عدم ارجاع پرونده دانشجو به كميسيون موارد خاص جهت تصميم گيري دل

 .  طي شده است در ترم آتي 

مربوط به  و باالتر براي دروس افتاده دانشجويان و همچنين حذف 06در مورد استفاده دانشجو از آيين نامه هاي  مربوط به حذف نمره  -4

 دانشجويان شاهد و ايثارگر راهنمايي الزم به دانشجو ارائه گردد .

در انتظار  ، تعليق، ترم ثبت گردد اعم از مرخصي ها  قسمت وضعيت وضعيت صحيح ترم درو در صورت مشخص نبودن وضعيت كليه ترم ها بررسي  -5

 فرصت ارفاقي آزمون ها جامع علوم پايه و پيش كارورزي 

وياني كه تمام راهكار هاي مربوط به شوراي آموزشي و در مورد دانشجويان شاهد و ايثارگر كليه راهكارهاي قانوني آيين براي دانشج -6

 نامه دانشجويان شاهد اجرا شده و دانشجو هيچ فرصت ديگري جهت اعمال مقررات نداشته باشد 

 ا داشته باشند . طبق آيين نامه كميسيون موارد خاص شرايط طرح در كميسيون موارد خاص ر -7

در صورتي كه شرايط طرح در كميسيون موارد خاص را نداشته باشند جهت تصميم گيري براي ارجاع پرونده به كميته منطقه اي  به كميسيون  -8

 موارد خاص ارجاع گردد. 

 

 


