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   ١٣٩١-٩٢ورودی سال تحصيلی از  مقررات آموزشی دانشجويان مقطع کارشناسی

  دانشگاه صنعتی شريف

   :مقدمه

تدوين و در وزارت علوم تحقيقات و فناوری  ٢٢/٧/٩١و مورخ /١٣٨٧١٥نامه شماره نامه بر اساس آئينهواين شي

  .تصويب شده است ٢٩/٩/٩١شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

  هدف : ١ماده 

نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه برای تربيت نيروی انسانی متعهد، متخصص و متناسب هدف از تدوين اين شيوه

های موجود در و استفاده بهينه از ظرفيت های آموزشی دانشگاهبا نيازهای جامعه و ايجاد هماهنگی در فعاليت

  .جهت ارتقای سطح کيفی آموزش دانشجويان است

  تعاريف : ٢ده ما

   .وزارت علوم، تحقيقات و فناوری :وزارت .١- ٢

  .شريفدانشگاه صنعتی  :مؤسسه .٢- ٢

  .است دانشگاه منظور شورای آموزشی :شورای آموزشی .٣- ٢

  نوبت دوم،  ،است که به صورت روزانهو ناپيوسته کارشناسی پيوسته کاردانی،  هایمنظور دوره :دوره .٤- ٢

  .شودمربوط برگزار می طبق ضوابطنيمه حضوری 

گيری از قانون آموزش رايگان و يا با پرداخت شهريه با بهره وجمنظور شيوه آموزشی است که دانش :روزانه .٥- ٢

  .کندتحصيل میدانشگاه صنعتی شريف و به صورت حضوری در ) حسب مورد(

رايگان و با پرداخت شهريه  مندی از آموزشمنظور شيوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره: نوبت دوم .٦- ٢

  .کندهای دولتی تحصيل میو به صورت حضوری، در دانشگاه
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نوشتاری،  یهااست که بخشی از فرآيند يادگيری، با استفاده از رسانه یآموزش :آموزش نيمه حضوری .٧- ٢

  .شودبرگزار میچهره بههای رفع ا شکال به صورت چهرهتصويری و الکترونيکی انجام و تنها کالس - صوتی 

آموزشی است که برای ارتقای سطح دانش فنی، کارآيی و توانايی دانشجو در رشته  :آموزش مهارتی .٨- ٢

  .شودمربوط برگزار می

مربوط  دانشکدهعضو هيأت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی  :راهنمای تحصيلی .٩- ٢

  .امور علمی، فرهنگی و تحصيلی باشدشود تا راهنمای دانشجويان در انتخاب می

ساعت، عملی يا آزمايشگاهی  ١٦ است که مفاد آن به صورت نظری مقدار يا ميزان درسی  :واحد درسی .١٠- ٢

  ساعت،  ٦٤ساعت، کارآموزی و کارورزی يا کار در حوزه کاربرد  ٤٨ساعت، کارگاهی يا عمليات ميدانی  ٣٢

هايی که دارای رشته. شودستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه میدر طول يک نيمسال تحصيلی يا دوره تاب

  .شودمتناسب با واحد آن از سوی استاد مربوط تعيين میهستند، مدت اجرای پروژه پروژه 

به تشخيص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و يا که  ستدرسی ا: درس جبرانی .١١- ٢

  .طی  دوره تحصيلی مربوط ضروری استمهارت دانشجو، در آغاز يا 

شناسی خاص ای از دروس دانشگاهی است که با محتوا و روشمجموعه به هم پيوسته: رشته تحصيلی .١٢- ٢

  .شودهای تحصيلی مختلف به اجراء گذاشته میهای درسی در دورهدر قالب برنامه

  تا  ٦٨با گذراندن شود و دانشجو از میدوره تحصيلی است که پس از دوره متوسطه آغ :دوره کاردانی .١٣- ٢

  . شوددرسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصيلی به دريافت مدرک کاردانی نائل می واحد ٧٢

شود و دانشجو با دوره تحصيلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می :دوره کارشناسی پيوسته .١٤- ٢

  نيز  نامه رايا پايان یحسب رشته، طرح پژوهش(مصوب درسی و طبق برنامه درسی  واحد ١٤٠تا  ١٣٠گذراندن 

  .شودبه دريافت مدرک کارشناسی نائل میو ) شامل شود

شود و دانشجو با دوره تحصيلی است که پس از دوره کاردانی آغاز می :دوره کارشناسی ناپيوسته .١٥- ٢

  مدرک کارشناسی ناپيوسته  درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دريافت واحد ٧٢الی  ٦٨گذراندن تعداد 

  .گرددنائل می

  .گيری تخصصی در يک رشته تحصيلی استجهت: گرايش تحصيلی .١٦- ٢
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د آزمونی رهای مختلف تحصيلی است که برای ورود به تحصيل آنان، موامجموعه رشته :گروه آزمايشی .١٧- ٢

  .شودمشترک برگزار می

از تعدادی عضو هيأت علمی است که با  دانشگاهی متشکل ترين واحد سازمانیدیابني :گروه آموزشی .١٨- ٢

  .پردازدتأکيد بر آموزش، به توليد، ترويج و انتشار علم در يک حوزه تخصصی می

دانشگاه ای است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری، در فرد پذيرفته شده :دانشجو. ١٩- ٢

  .کندنام میثبت صنعتی شريف

ابط وو برابر ض ی تحصيلی را با موفقيت به پايان برسانداهفردی است که يکی از دوره :آموختهدانش .٢٠- ٢

  .ين، گواهی يا مدرک تحصيلی مربوط را دريافت کندمّع

  

  ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره  .٣ماده 

  .صالحورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقررات مراجع ذی یداشتن شرايط عموم .١- ٣

  .احراز توانمندی علمی و مطابق مقررات وزارت. ٢- ٣

هر سال تحصيلی مرکب از دو نيمسال تحصيلی و يک دوره تابستانی است و هر نيمسال تحصيلی شامل  .٤ماده 

ه آموزش و يک هفته امتحانات پايان تهف ٦هفته امتحانات پايانی و دوره تابستانی شامل  ههفته آموزش و دور ١٦

  .دوره است

  .در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولويت دارند ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .مبتنی بر نظام واحدی است دانشگاهآموزش در . ٥ماده 

را  "وزارت"ريزی آموزش عالی صوب شورای برنامهندرسی م وهای آموزشی موظف است، برنامه دانشگاه .٦ماده 

  .نمايدای که پذيرش دانشجو داشته است، اجراء برای دوره

واحد درسی انتخاب کند و حداکثر  ٢٠و حداکثر  ١٤تواند حداقل دانشجو در هر نيمسال تحصيلی می .٧ماده 

  .است واحد ٦واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 
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درسی را  واحد ٢٤تواند حداکثر تا باشد، در نيمسال تحصيلی بعد می ١٧اگر معدل کل دانشجو حداقل  ::::١١١١تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .نمايداخذ 

و مشروطی تا ) نباشد ١٠کمتر از (نظر از معدل کل تواند صرفال تحصيلی دانشجو میسميدر آخرين ن ::::٢٢٢٢تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .واحد اخذ نمايد ٢٤

   ،يمانده دارندقبا واحد ٢٦سال اول سال تحصيلی، حداکثر يمدانشجويانی که تا پايان ن ::::٣٣٣٣    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  همان سال تحصيلی  دوره تابستانیو آموخته شدن را در نيمسال دوم شد واحدهای الزم جهت داننتوانمی

. تجاوز نکندواحد  ٨واحد و دوره تابستانی از  ٢٤د به طوريکه سقف مجاز اخذ واحد در نيمسال آخر از نناخذ ک

  .است احتساب دروس معرفی به استادبا اين تعداد واحد 

  ) به جز آخرين نيمسال تحصيلی(ال تحصيلی سهر نيم یواحدهای انتخابی دانشجو در ابتدا ::::٤٤٤٤    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

در صورتی که واحدهای انتخابی يا باقيمانده دانشجو در پايان واحد درسی باشد  ١٢هر دليلی نبايد کمتر از به 

واحد درسی برسد اين  ٨به حداقل  ")دانشگاه به تشخيص( بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو  ،نيمسال

  ه عنوان يک نيمسال تحصيلی کامل در سنوات تحصيلی و وضعيت مشروطی و ممتازی وی نيمسال ب

  .شودمحسوب می

موافقت دانشکده يا مرکز  ، با درس نظری باقيمانده باشد ٢در صورتيکه برای فراغت از تحصيل حداکثر . ٨ماده 

  :ارائه کننده درس و داشتن يکی از شرايط زير معرفی به استاد اين دروس امکانپذير است

 .در آخرين نيمسال در دروس مورد نظر مردود شده باشد •

 .در مقطع باالتر پذيرفته شده باشد •

 .دروس مورد نظر در آن نيمسال ارائه نشده باشد •

 .ان رسيده باشدسنوات تحصيلی دانشجو به پاي •

  با رعايت (در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نبايد  ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

   .واحد درسی تجاوز نمايد ٨از ) ٧ماده  ٣تبصره 

  دروس ) تقدم و تأخر(و همنياز نياز ارائه کليه دروس هر دوره با رعايت پيشتيب گی و ترنچگو .٩ماده 

  .است دانشکدهبر عهده شورای آموزشی ) طبق برنامه درسی مصوب(
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  دروس ) تقدم و تأخر(نياز از رعايت مقررات مربوط به پيش: دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلی ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .معاف است

احد و ٦های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته های غير مرتبط در دورهواحدهای جبرانی برای رشته تعداد .١٠ماده 

  در معدل نيمسال و کل  ینمره دروس جبران. باشدواحد می ١٠شناسی حداکثر رهای کاو برای دوره

  .شودمینمحاسبه 

  .پذير استتحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يک دوره و يک رشته تحصيلی امکان .١١ماده 

  .است  اینامه دانشجويان دو رشتهآئين، تابع ضوابط  "برگزيده علمی"جويان شتحصيل همزمان دان: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای  دو اتخاذ تصميم درباره موار یريزبرنامه .١٢ماده 

  .استدانشگاه آموزشی 

  روس يک نيمسال تحصيلی با درخواست کتبی دانشجو و تأييد د هدر شرايط خاص، حذف کلي ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .پذير استامکانزمان مشخص شده در تقويم آموزشی دانشگاه تا  دانشگاهشورای آموزشی 

های هرسال و در دو ٥/٢های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره .١٣ماده 

  .سال است) پنج( ٥کارشناسی پيوسته 

اعضای هيأت علمی را  موظف است برای هدايت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود يکی از دانشکده .١٤ماده 

  .ی تعيين و اعالم نمايدلبه عنوان استاد راهنمای تحصي

  .دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است رحضو .١٥ماده 

  .شودجلسه در کالس درس منجر به نمره صفر در آن درس می ٣غيبت بيش از  ::::    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

و فعاليت در کالس، انجام تکاليف  س حضوراارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس بر اس :١٦ماده 

  .گيردل انجام میسانيم یو پايانی پژوهشی و نتايج امتحانات ميان - آموزشی 

  .در هر درس، مدرس آن درس است مرجع ارزيابی دانشجو ::::١١١١تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .برگزاری امتحان پايان نيمسال برای هر درس نظری، الزامی است ::::٢٢٢٢تبصره تبصره تبصره تبصره 
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  شود و نمره نهايی درس غيبت در امتحان پايان نيمسال منجر به نمره صفر غايب در آن امتحان می ::::٣٣٣٣تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .بر اساس سوابق تحصيلی دانشجو در طول نيمسال در آن درس است

تشخيص . شوددر صورت غيبت موجه در امتحان پايان نيمسال با درخواست دانشجو درس حذف می ::::٤٤٤٤تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .بر عهده شورای آموزشی دانشگاه يا کميته منتخب اين شورا استپايان نيمسال موجه بودن غيبت در امتحان 

  ی از صفر تا بيست درت عدوه درس است که به صرمعيار ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو نم :١٧ماده 

  .باشدمی) ٠ - ٢٠( 

روز از تاريخ  ٧بی نهايی درس دانشجويان را ظرف مدت امدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزي ::::١١١١تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .امتحان اعالم کند یبرگزار

نظر در نمره ارزيابی خواست تجديدرجويانی که دشمدرس هر درس موظف است به تقاضای کتبی دان    ::::٢٢٢٢    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  هفته پس از برگزاری امتحان پايان نيمسال به اداره  ٢درس را دارند رسيدگی و نمرات را حداکثر 

  .آموزش دانشگاه اعالم کند

در عرصه و دروسی که در  رت صحرايی، کاانمرات دروس تمرين دبيری، کارآموزی، کارورزی، عملي ::::٣٣٣٣تبصره تبصره تبصره تبصره 

 شورای شود، در صورتی که به تشخيص مدرس و تأييدف پژوهشی ارائه میبرنامه درسی مصوب توأم با تکلي

نمره ناتمام بايد . شوددر طول يک نيمسال تحصيلی ميسر نباشد، نا تمام تلقی می آموزشی مربوط، تکميل آنها

اين ماده  ٢های مذکور در تبصره روز از تاريخ پايان امتحانات با رعايت مهلت) ٤٥(وپنج حداکثر ظرف مدت چهل

  .به نمره قطعی تبديل شود

  .غير قابل تغيير است ورود به کارنامهنمره درس پس از  ::::٤٤٤٤تبصره تبصره تبصره تبصره 

های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نيمسال س موظف است برگهرمد ::::٥٥٥٥تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .نگهداری نمايد تحصيلی بعد

  ات دانشجو در هر نيمسال تحصيلی نبايد رل نماست و معد ١٠حداقل نمره قبولی در هر درس  .١٨ماده 

  .باشد ١٢کمتر از 

مردودی در يک يا چند درس در معدل نيمسال و معدل کل محاسبه شده و گذراندن آن در نيمسالهای  ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .شودبعد، موجب حذف نمره مردودی نمی
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نيمسال مشروط باشد، دانشجو در آن  ١٢چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلی دانشجو کمتر از  .١٩ماده 

  حق انتخاب بيش از ) جز در آخرين نيمسال تحصيلی( نيمسال بعد  دانشجوی مشروط، در. شودتلقی می

  .واحد درسی را ندارد ١٤

  ارشناسی ناپيوسته دو نيمسال و در های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کحداکثر نيمسال .٢٠ماده 

  يا  ١٢در مواردی که معدل کل دانشجو . والی يا متناوب استتم از معال اسنيم ٣دوره کارشناسی پيوسته 

  های بعدی مشروط نشود، به تحصيل تواند تا زمانی که در نيمسالباالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می

  .شودمحروم می در غير اين صورت، از تحصيلادامه دهد، 

  ه کارشناسی پيوسته ره کاردانی و کارشناسی ناپيوسته يک نيمسال و در دورتواند در دودانشجو می .٢١ماده 

  .ال از مرخصی تحصيلی استفاده نمايدسدو نيم

ور مرخصی تحصيلی وی داز تحصيل دانشجو، نسبت به صجم تواند با رعايت سقف مدتمی دانشگاه ::::١١١١    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  . تصميم بگيرد

دانشجو دو نيمسال تحصيلی و بدون احتساب در سنوات های خانمحداکثر مدت مجاز مرخصی زايمان  ::::٢٢٢٢تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .موارد خاص دانشگاه است تحصيلی و با موافقت کميسيون

  شی، زو شورای آمو دانشگاه مدتمدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تأييد پزشک مع ::::٣٣٣٣تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .است تحصيلی و با موافقت کميسيون موارد خاص دانشگاه واتنال تحصيلی و بدون احتساب در سسدو نيم

عدم کسب نمره قبولی در هر درس يا حذف درس،  دانشجويان مشمول تحصيل رايگان، در صورت .٢٢ماده 

  .تعرفه مصوب هستندبرای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه مربوط مطابق 

برای اخذ مجدد . شود، از پرداخت هزينه معاف استواحد از درسی که مجددًا اخذ می ٧تا سقف  ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره    

های نيازی يا عدم رعايت سقف مجاز اخذ واحد و يا با موافقت کميتهکه به علت رعايت نکردن پيش یدروس

  .شودای دريافت نمی، هزينهشودآموزشی حذف می

، انصراف از تحصيل )دانشگاهبدون کسب اجازه از (نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلی عدم ثبت .٢٣ماده 

  .شودمحسوب می



٨ 

 

گيری در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوی منصرف از تحصيل بر عهده شورای آموزشی تصميم ::::بصرهبصرهبصرهبصرهتتتت    

  .است دانشگاه

ش زدرخواست انصراف خود را به اداره آمو ته باشد، بايدشصيل داحدانشجويی که قصد انصراف از ت .٢٤ماده 

اين دانشجو مجاز است، فقط برای يک بار تا شروع نيمسال بعدی، تقاضای انصراف خود را . تسليم کند دانشگاه

  .شودف وی از تحصيل صادر میادر غير اين صورت، پس از انقضای اين مهلت، حکم انصر. پس بگيرد

تواند از يک رشته يا گرايش می شناسی پيوسته با داشتن شرايط زيررو کاهای کاردانی دانشجوی دوره .٢٥ماده 

تغيير  در دانشگاهآزمايشی ديگر  ديگربه رشته يا گرايش ديگر تحصيلی در آن گروه آزمايشی يا در يک گروه 

  :رشته يا گرايش دهد

  .دانشگاهوجود رشته يا گرايش مورد تقاضای دانشجو در  )الف

  دانشگاهدر آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته يا گرايش در  شجوناکتسابی داکمتر نبودن نمره  )ب

  ).در سال پذيرش(

  .ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده امکان )ج

  .دانشگاهشی زييد شورای آموأهای مبدأ و مقصد و تموافقت گروه آموزشی دانشکده) د

  تواند با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا بار میبرای يکهر دوره تحصيلی فقط  دانشجو در ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .گرايش دهد

  تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط  ه کارشناسی ناپيوسته ممنوع است، امارتغيير رشته در دو .٢٦ماده 

  .پذير استامکان ٢٥ذکر شده در ماده 

نامه ميهمانی و انتقال دانشجويان، مصوب شورای آموزشی ميهمانی و انتقال دانشجو مطابق آئين .٢٧ماده 

  . دانشگاه است

انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش، مشروط به احراز همزمان شرايط تغيير رشته يا گرايش و انتقال  .٢٨ماده 

  .تپذير اسبار امکانمبدأ و مقصد تنها برای يک هادانشگاه و با توافق) ٢٧و  ٢٦، ٢٥موضوع مواد (

گرايش قبلی اخذ کرده است مطابق مصوبه شورای آموزش  رشته يا نحوه ورود دروس که دانشجو در .٢٩ماده 

  .شوددانشگاه انجام می



٩ 

 

  .ی دانشجو استلصيحپايان آخرين نيمسال ت ،تاريخ فراغت از تحصيل .٣٠ماده 

باشد، حسب مورد  گذرانده ١٢به دانشجويی که کليه واحدهای درسی دوره را با ميانگين حداقل . ٣١ماده 

  .شودتحصيلی کاردانی، کارشناسی پيوسته يا کارشناسی ناپيوسته ارائه می کمدر

داشته باشند، يک نيمسال  ١٢دل کل کمتر از عجاز تحصيلی ممکه در انتهای مدت  يیبه دانشجو ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  و يا با موافقت  ١٢ نمره کمتر از واحد از دروس گذرانده شده با ٢٠شود تا حداکثر فرصت داده می

نام کند و در صورتيکه ، از ساير دروس تخصصی که مردود شده و يا قبًال اخذ نشده است را ثبتهدانشکده مربوط

  .برساند، مدرک تحصيلی دوره را دريافت کند ١٢ميانگين کل دروس خود را به حداقل 

  محروم از تحصيل در  ياذرانده شده دانشجوی منصرف گواحدهای  در صورتی که تعداد .٣٢ماده 

تواند يا باالتر باشد، می ١٢مورد نياز دوره کاردانی با معدل  شناسی پيوسته، برابر يا بيشتر از واحدهایردوره کا

در غير اين صورت، به دانشجوی مذکور و همچنين به دانشجوی . کند مدرک کاردانی در همان رشته دريافت

دانی، فقط يک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج محروم از تحصيل در دوره کار منصرف يا

  .معدل کل داده خواهد شد و اترنم

  شناسی پيوسته بيش از واحدهای ردر صورتی که دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل دوره کا ::::١١١١تبصره تبصره تبصره تبصره 

يا باالتر گذرانده  ١٢تواند دروسی را که دانشجو با نمره می دانشگاهمورد نياز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، 

  .است، مالک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد

رشته يا  آننظر از وجود دوره کاردانی مصوب در صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف ::::٢٢٢٢تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .گيردمحل تحصيل دانشجو انجام میدانشگاه مجری بودن 

  .حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کارشناسی پيوسته است نامه شيوهاين  .٣٣ماده 

  نامه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مديريت آموزشی هرگونه تفسير مفاد اين شيوه .٣٤ماده 

  .دانشگاه صنعتی شريف است

شورای آموزشی  ٢١/٩/٩١مورخ  ٩١-١٣شماره تبصره در جلسه  ٢٩و ماده  ٣٥نامه در اين شيوه .٣٥ماده 

   .است ءااالجربه بعد الزم ١٣٩١- ٩٢و برای دانشجويان ورودی سال تحصيلی  تصويب شددانشگاه 

  


