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 فیهدف و تعارفصل اول:  

 

 قدمهم

آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) مصوب     3ماده  10و  1، 0به استناد بندهای  

 زیر تدوین و به اجرا گذاشته می شود:(، آیین نامه 01/7/23

 و تعاریف هدف -1ماده 

برای تربیت نیروی انسگگانی متخصگگص، متعهد و متناسگگ  با  ها تنظیم امور آموزش دانشگگگاه هدف از تدوین این آیین نامه،

فاده بهینه از ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و است   نیازهای جامعه و

ست.     یظرفیت های موجود در ارتقا شجویان ا شی دان ضیح داده    کیفیت آموز در ادامه تعاریف بکار رفته در این آیین نامه تو

 می شود:

 ی است.، تحقیقات وفناورنظور وزارت علومم وزارت: .1

شگاه:  .2 شی ) اعم از دولت        دان سه های آموزش عالی و پژوه س شگاه ها و مؤ ست که   منظور هر یک از دان ی و غیردولتی( ا

، کارشگگناسگگی ناپیوسگگته و کارشگگناسگگی  ر یک از دوره های کاردانیو مجری ه ،ربط بودهدارای مجوز تاسگگیس از مراجع  ی

 پیوسته هستند.

مجاز دوره تحصگگیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگگگاه هایی   منظور آموزش دانشگگجو در طول سگگنواتآموزش رایگان: .3

 است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

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

 تحصیل است.

  می نشجو به صورت تمام وقت در فعالیت های آموزشی دانشگاه شرکت     منظور شیوه ای از آموزش است که دا  : حضوری  .5

 کند.

 شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت های آموزشی الزامی نیست. روظمنغیرحضوری : . 6

ضوری :  .  7 ور شگگیوه ای از آموزش اسگگت که بخشگگی از آن به صگگورت حضگگوری و بخشگگی از آن به صگگورت   ظمننیمه ح

 غیرحضوری انجام می شود.

شی :  8 شود تا              . راهنمای آموز شگاه انتخاب می  سوی دان ست که از  شی ا سلط به امور آموز ضو هیات علمی آگاه و م ع

 راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد.

هدف مشخصی را دنبال می کند    منظور مجموعه به هم پیوسته ای از دروس هر رشته تحصیلی است که     : برنامه درسی . 9

 و برنامه آن توسط شورای عالی به تصوی  رسیده است.



0 

 

سی . 11 سگگاعت،   30سگگاعت، عملی یا آزمایشگگگاهی  16میزان درسگگی اسگگت که مفاد آن برای هر واحد نظری : واحد در

صه     31کارگاهی یا عملیات میدانی ) بازدید علمی (  ساعت در    102آموزی ساعت و کار  63ساعت، کارورزی یا کار در عر

 طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.

شجو،           : درس جبرانی . 11 شی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دان شخیص گروه آموز ست که به ت سی ا در

 درآغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

صیلی  . 12 شع  ف : رشته تح ست و از موضوعات        یکی از  ست که به لحاظ موضوع کامال مشخص ا رعی از گروه های علمی ا

 گروه های علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد.

هر یک از شع  یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که اختالف دروس در دو گرایش        : گرایش تحصیلی . 13

 درصد کل واحدها بیشتر باشد. 32درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  7از یک رشته نباید از 

دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که بدون   : دوره کاردانی پیوسته  .14

ریافت مدرک  واحد درسگگی مصگگوب به د  61گذراندن دوره پیش دانشگگگاهی وارد دوره کاردانی شگگده و حداقل با گذراندن  

 کاردانی منتهی می شود.

سته  .15 ست که با       : دوره کاردانی ناپیو شامل دانش آموختگانی ا شود و  دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می 

شده و حداقل با گذراندن     شگاهی وارد دوره کاردانی  صوب به      61گذراندن دوره پیش دان سی م سی طبق برنامه در واحد در

 کاردانی منتهی می شود.دریافت مدرک 

واحد  132که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و حداقل با گذراندن    دوره تحصیلی است  : دوره کارشناسی پیوسته    .16

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

پیوسته و ناپیوسته ( آغاز می شود و حداقل      دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی )   :دوره کارشناسی ناپیوسته    .17

 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود. 61با گذراندن 

شی  .18 شترک،           :گروه آزمای ست که با توجه به مواد آزمونی م سطه ا صیلی در دوره متو شته های مختلف تح مجموعه ر

 دسته بندی می شود.

بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیات علمی دارای تخصص مشترک در      :آموزشی گروه .19

 یک رشته علمی است که با ایجاد و راه اندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل می شود.

ت حوزه معاونیکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی دانشگاه می باشد که در            :آموزشی شورای  .21

نسبت به سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور      آموزشی و تحصیالت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می شود و      

شگاه   شورای دان شی     ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به  شورای آموز سه اقدام می نماید.     و هیأت رئی

 .ین آیین نامه را به گروه آموزشی یا کمیته منتخ  تفویض کندمی تواند اختیارات مشخص شده در ا

فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا       :آموختهدانش .21

 مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.

 وزشی و دو هفته امتحانات پایانی است.هفته آم 16هرنیمسال تحصیلی شامل  :نیمسال تحصیلی .22

 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است. 6شامل  :دوره تابستانی .23
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 و ثبت نام پذیرش 

 

پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کس  پذیرش    شرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی های عمومی از طریق      -2 ماده

 از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

سطه      شتن گواهی نامه پایان دوره متو صره: دا مورد تایید وزارت آموزش و پرورش )یا دیگر گواهی در دوره آموزش مانند   تب

ارشگناسگی ناپیوسگته که حسگ  مورد تایید وزارت علوم،      ( و یا داشگتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره ک 6-3-3

 تحقیقات و فناوری، یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

 .امکانپذیر است و در یک رشته تحصیلی آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفا یک مرتبه -3 ماده

صره:  شگاه یا بدست نیاوردن نمره          تب شخیص دان صورت حذف غیرموجه درس به ت شمول آموزش رایگان، در  شجویان م دان

قبولی در هر درس، برای انتخاب واحد مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس طبق تعرفه            

 مصوب هیات امنای دانشگاه است.

 شناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه ها )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.تحصیل همزمان دانشجوی کار -4ماده 

صره   شود، به         :1تب صیلی می  ضوری که منتهی به مدرک تح شمول این آیین نامه می تواند در دوره های غیر ح شجوی م دان

 صورت همزمان تحصیل کند.

مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت       تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان براساس        :2تبصره  

 انجام می شود.

 

 ثبت نام دانشجویان نوورود شیوه نامه اجرایی 

پذیرفته شدگان نوورود باید در مهلت های تعیین شده توسط دانشگاه باید برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه  -

سال      ستین نیم سی در نخ صیل تلقی      نمایند. عدم مراجعه برای نام نوی صراف از تح صیلی پس از اعالم نتایج، ان تح

 می شود.

  education.esfarayen.ac.irیا زیرپرتال آموزش به آدرس esfarayen.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -

 و مطالعه اطالعیه های ثبت نام و تاریخ دقیق روز ثبت نام

 اه در اطالعیه اعالم شده استمراجعه به دانشگاه به همراه مدارکی که توسط دانشگ -

 ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه، دریافت برنامه درسی و آشنایی با پرتال دانشجویی -
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دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه، باید معرفی نامه خود را برای ارائه به نظام وظیفه در هنگام ثبت نام دریافت      -

رگه معافیت تحصیلی خود را دریافت به دانشگاه تحویل نمایند. عدم  نمایند و پس از ارائه به سازمان نظام وظیفه، ب

 ماه، منجر به غیبت در نظام وظیفه شده و مشکالت آن بر عهده دانشجو می باشد. 3ارائه نامه به دانشگاه پس از 

 

 

 ثبت نام و پذیرش در مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراینروند  -1 شکل

م  و  آ ایا 

ف   دریافت م رفی نام     ن ام و  

   را  م مو   از  ر  دان  ا  و

دان  ا   از  ت نام  از ن ام و  ف    

  مدار  ثبت نام  ود را آماد 

 رد  اید 

  ین  ثبت نام را پردا ت 

 رد  اید 

  ر

پردا ت مالی

  ر

آیا دور  متوس   یا پ   

دان  ا ی را  ذراند  اید 

   

  ر

  ر

س مت روا 
/://portal.saorg.ir/mentalhealthhttps

س مت    
/https://portal.saorg.ir/physicalhealth

   

دان جویا ثبت نام 
عدم امکا  

ثبت نام

  آیا  ارنام  س مت را آماد 

 رد  اید 

 از  ری  پر ا  دان جویی

مدار  ارسا   رد  اید 

آیا مدار   ود را   ویل  

  ارسا   رد  اید داد  اید 

پایا  ثبت نام آموزشی

ی    ررسی پر ا  دان جوی 

ر  درو  انت ا ی و شر ت د

      ا

   

ر م ال   ا  ع   ثبت نام د

سایت دان  ا 

Esfarayen.ac.ir

   

    ویل مدار   
 ارسا   ای انی

پ تی مدار 

       مرا       پر ا  دان جویی 

ت امور دان جویی  و ثبت در واس

 وا  ا 

در واست 
  وا  ا  دارید

  ر

   

   

  ر
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 آموزشی نظام 

 .شود می انجام فارسی زبان به و واحدی نظام بر مبتنی دانشگاه در آموزش -3ماده 

توضیح: در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن در س سنجیده می شود و قبولی یا رد دانشجو در یک دری،  

 به همان درس محدود است.  

  را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط   مجوز آن که ای دوره برای است،  موظف انشگاه د - 4ماده 

 .نماید اجرا را وزارت آموزشی ریزی برنامه عالی شورای مصوب درسی و آموزشی برنامه

شگاه  - 5ماده  ست،  موظف دان شجویان از زمان پذیرش،    برای ا صیلی دان ضای هیئت علمی مرتبط با   هدایت تح یکی از اع

تعیین و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت       "راهنمای آموزشی "رشته تحصیلی دانشجو را بعنوان    

 .کند.

  نیمسال(  3) سال  0کارشناسی ناپیوسته     و )پیوسته و ناپیوسته(   های کاردانیحداکثرمدت مجاز تحصیل دردوره  -6ماده 

 است. نیمسال( 1) سال 3های کارشناسی پیوسته دورهو در 

مدت مجاز تحصیل  نیمسال،   0 حداکثرو با تصوی  شورای آموزشی دانشگاه،     دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص    :1تبصره  

 د از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  شورا افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته ن

هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امنا دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت  :2تبصره 

 می شود.

 

 شیوه نامه اجرایی: 

سبت به           - شند و از نیمسال دهم باید ن شجویان روزانه تا نیمسال نهم تحصیل خود مشمول آموزش رایگان می با دان

 پرداخت شهریه ثابت و متغیر خود اقدام نمایند.  

 پرداخت های مالی از طریق پرتال دانشجویی و قسمت مالی انجام می شود. -
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 انتخاب واحد 

 

واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز   02حداکثر و  10حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است  -7ماده 

 درسی است. واحد 6دوره تابستان انتخابی در 

صره   صوب    چگونگی و ترتی  ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز )تقدم و :1تب سی م  تأخر( دروس )طبق برنامه در

 ( بر عهده شورای آموزشی گروه است.وزارت علوم

صره   ، اعالم و ثبت نمره، حذف اضگگطراری دروس ،اضگگافه و  حذفچگونگی و زمان درباره گیری برنامه ریزی و تصگگمیم :2تب

 شود.دانشگاه انجام می شورای آموزشیتاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب 

 

 :ب واحدانتخا شیوه نامه اجرایی 

ضطراری دروس   (1 ضافه، حذف ا تحصیلی   نیسمال  هر در ابتدای مطابق تقویم آموزشی مصوب    و غیره زمان حذف و ا

 .در وبسایت آموزش دانشگاه اطالع رسانی می گردد

http://education.esfarayen.ac.ir/ 

زمان انتخاب واحد محدود می باشد و پس از آن دانشجویان تنها می توانند در مدت حذف و اضافه نسبت به اصالح        (2

 .اقدام نمایند دو درسانتخاب واحد خود تنها برای 

شجویان ملزم به   :1نکته  شتباه در      نیاز هم و نیاز پیش رعایتدان صورت ا شند. در    انتخابدر هنگام انتخاب واحد می با

 واحد تعداد کاهشمسوولیت   وحذف می شود   بر اساس مقرارت آموزشی   درس، (نیاز هم و نیاز پیش رعایت عدم) حدوا

 .صورت نمی پذیرد اضافه و حذف از پس واحدها در تغییری هیچگونه و باشد می دانشجو با صرفا

قابل پذیرش برای عدم   دلیل موجه وبا ارائه انتخاب واحد در خارج از بازه مشخص شده توسط شورای آموزش، تنها      (3

 انتخاب واحد از جان  دانشجو و پذیرش گروه آموزشی امکان پذیر است.

از طریق پرتال دانشگگجویی انجام می   س از پرداخت هزینه امکانپذیر اسگگت کهانتخاب واحد پس از زمان مقرر، پ :1نکته 

 .شود

 

 

 

http://education.esfarayen.ac.ir/
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 پس از ا مام  از  م  ص شد   وسط آموزش  روند انت اب واحد -2 شکل

 

 

  ردش  ار انت اب واحد ویژ  و انت اب واحد پس از مه ت مقرر از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی -3 شکل 

 

 است. معافدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز )تقدم و تأخر(  : 3تبصره 

واحد می باشد و  6 تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفأ برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر  :4تبصره 

 نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

انت اب واحد

د  فر ت انت اب واح
 مام شد  است 

  ر

م کل 
سنوا  
ی     

یا  3م کل 
 رم    

م رو ی

 م   و  موارد  ا   
دان  ا 

در واست آموزشی
 انت اب واحد پس از 

 مه ت مقرر

   

   

  ر  ر

موافقت

   

 م   و  موارد  ا  استا  
 12 رم و سنوا      از    

م الفتم الفت

ا را  پردا ت 
 ریم  مالی

موافقت

ثبت در واست  
 وسط دان جو

 انت اب واحد
ویژ 

 رو مدیر 
ط انت اب واحد  وس
 ارشنا  اموزش

 انت اب واحد پس
از مه ت مقرر

مدیر آموزش
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دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته ) فاقد مدرک پیش دانشگاهی ( که معدل کل آنها   :5ره تبص

شده اند حداکثر              13زیر  شی ( پذیرفته  شخیص گروه آموز شته غیر مرتبط ) به ت سته در ر سی ناپیو شنا ست و در دوره کار ا

 دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این  02

سال    اگر  :6 تبصره شجویی در یک نیم شی در         17حداقل میانگین نمرات دان شجو با تأیید گروه آموز صورت دان شد، در این با

 اخذ نماید. واحد درسی 03نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 

صره   سال آخر برای دانش آموختگی،     :7تب شجو در نیم سی  03حداکثر چنانچه دان شرطی که        واحد در شد، ب شته با باقی دا

 واحد درسی اخذ نماید. 03باشد، می تواند تا  12میانگین کل وی باالی 

صره  شجو با گذراندن حداکثر     :8 تب شرایط خاص که دان ش      1در  شود، با تایید گروه آموز سی دانش آموخته  ی، می  واحد در

 تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی اخذ نماید.

 این ماده استفاده کند.   1و  7از مفاد تبصره  نمی توانددانشجو همزمان  :9تبصره 

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل        :11تبصره  

در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال در سنوات       ،واحد درسی برسد   10اراده دانشجو به کمتر از   زا موجه و خارج

شرایط               ست ) به عبارت دیگر، در  شجو بی تأثیر ا شدن دان شدن یا ممتاز  شروط  شود، اما در م سوب می  صیلی وی مح تح

 (.نمی شود و باالتر شد ممتاز محسوب 17شد مشروط نیست و اگر  10اگر میانگین دانشجو کمتر از  مذکور

صره   شد، با          :11تب شته با در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری دا

( می تواند دروس را 1323-7ماده  3و  0تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال ) موضوع تبصره های       

 به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند. به صورت معرفی

صره  شجویی قبالً یک درس عملی : 12 تب س  نکند اما دوره عملی درس فوق را   -چنانچه دان نظری را اخذ ولی نمره قبولی ک

 اخذ نماید. استاد گذرانده باشد، می تواند با ارائه مفاد این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به

 

 :معرفی به استاد شیوه نامه اجرایی 

سبت به اخ        (1 سال ن صت پس از پایان دروس نیم شجو باید در اولین فر ستاد و ثبت نمره آنها   ذدان دروس معرفی به ا

 اقدام نماید.  

 باید درس بصورت می باشد و خارج از این بازه  بصورت جدول پیوست    استاد     م رفی درو زمان ثبت نمره  (2

 ذ گردد.اخ نیمسالیک 
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 نیمسال سوم )شهریور ماه( نیمسال دوم )تیرماه( نیمسال اول )بهمن ماه( زمان اخذ

 پایان شهریور پایان تیر ماه پایان بهمن ماه ثبت نمره

 

ستاد  به معرفی :1نکته  ستادی  با تواند می تنها یک درس برای ا  هک باشد  کرده تدریس را درس آن قبال که اخذ گردد ا

ساتید  با الویت شگاه می  علمی هیات ا ستاد با      دان ستاد مربوطه برای اخذ درس معرفی به ا شد که تایید و موافقت با ا با

 می باشد.مربوطه مدیر گروه 

معرفی به استاد باید از طریق پرتال دانشجویی و قسمت درخواست های آموزشی اقدام        بصورت  درساخذ : برای 0نکته 

 نمایید.

 

 

 

 روند م رفی    استاد و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی –   شکل

 

 :کارآموزی شیوه نامه اجرایی 

ساس  بر نظر مورد واحد تعداد گذراندن به منوط کارآموزی اخذ (1 شته  ا ستان     می ر شد و درس کارآموزی باید در تاب با

  نیمسال اول یا دوم تحصیلی در و باشد گذرانده را کارآموزی برای مجاز واحد تعداد دانشجو که اخذ گردد ولی درصورتی

 .نماید اخذ نیز را کارآموزی تواند می باشد، نداشته واحد 10 از بیش

 انتخاب واحد درس کارآموزی مانند انتخاب واحد نیمسال های تحصیلی و از طریق پرتال دانشجویی می باشد. (2

 انت اب واحد
  ور   رم

 آیا  نها دو در    ور   را 

ت ا مام  ل درو   ا  ماند  اس

  ر

دان جو   
روزان  

ارا   در واست     
مدیر  رو 

   

  ر

موافقت

   

م الفت

پردا ت 
 ریم  مالی

 ارشنا  
آموزش

ثبت نمر  

 وسط استاد

 ما ن ی  ا استاد  را  
امت ا  

ثبت در 

 م رفی    استاد

 ان دان جویا  شب 

ثبت در واست  
 وسط دان جو

ر  ررسی  وسط مدی
 رو 

ثبت در   وسط  
 ارشنا  آموزش

 ای د مالی

 م رفی    استاد

  دان جویا  روزان 

آموزش ارشنا  

ثبت در واست  
 وسط دان جو

ر  ررسی  وسط مدی
 رو 

ثبت در   وسط  
 ارشنا  آموزش
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 به همراه کارآموزی در تابستان امکانپذیر نمی باشد. )غیر از پروژه کارشناسی( امکان اخذ واحد درسی :1نکته 

 امکان اخذ کارآموزی بصورت مهمان در دانشگاه دیگر وجود ندارد. :2 نکته

 جود ندارد.امکان اخذ کارآموزی در دانشگاه و اخذ درس دیگر بصورت مهمانی ترم تابستان در دانشگاه دیگر و :3 نکته

ست  پرتال دانشجویی  طریق از کارآموزی،درس  واحد انتخاب از پس (3  ارائه با ارائه نام صنعت مورد نظر  را خود درخوا

 .گردد صادر نظر مورد صنعت برای شما نامه معرفی صنعت، با ارتباط دفتر به ارجاع و استاد تایید از پس تا دهید

خطاب به  ،صنعت که کارآموزی را در آن گذرانده اید  سوی  از رسمی  نامه منوط به دریافتخاتمه کارآموزی  (4

صنعت  شگاه  واحد ارتباط با  سط  نظر مورد ساعات  تعداد گذراندن بر مبنی ،دان شجو  تو شد.   صنعت  آن در دان می با

شجو  خروج و ورود ساعات  فرم شدن  پرهمچنین  سوول  مهر با صنعت  آن به دان سط  نمره فرم شدن  پر، مربوطه م  تو

سوول  ستاد  به موزیکارآ گزارش ارائه و( نمره 3 از) صنعت  در مربوطه م شگاه  در مربوطه ا ست. در پایان    دان اجباری ا

و دانشگگجو باید تمامی مدارک را به واحد  نمره( را در فرم نمره لحاظ کرده 16اسگگتاد مربوطه مابقی نمره دانشگگجو )از  

نمره کارآموزی   برای ثبت اسگگتاد مربوطه، لیسگگت نمره برای به آموزش مراجعهارتباط با صگگنعت تحویل دهد. سگگپس با 

 .بازگشایی خواهد شد

باید از طریق پرتال دانشگگجویی و قسگگمت درخواسگگت های آموزشگگی اقدام نمایید که  برای ثبت نمره کارآموزی : 1نکته 

 الزامی است. 3بارگذاری نامه های توضیح داده شده در بند 

صورت     نمرات کارآمو: 2نکته  سال بعد باید به حوزه آموزش ارائه گردد در غیر این ضافه نیم زی حداکثر تا قبل از حذف و ا

 درس بصورت گذرانده نشده ثبت خواهد شد.

 ماه 1 طی نمره ثبت عدم صگگورت درحتما کارنامه تحصگگیلی خود را برای ثبت نمره کارآموزی بررسگگی نمایید.  :3 نکته

 .نمایید مراجعه آموزش به حتما

 

 

 روند ا ذ  ارآموز   ا ثبت نمر  در  در  ارنام  دان جو - 5 شکل

مراح  اخذ معرفی نامه از دانش اه به م   گذراندن دوره کارآموزی

انتخاب واحد

هماهنگی با محل مورد نظر با موافقت استاد کارآموزی

ثبت درخواست کارآموزی در پرتال آموزشی دانشجو

فی  تایید درخواست دانشجو توسط واحد ارتباط با صنعت جهت صدور معر
نامه

و به دفتر نیازی به حضور دانشج)گرفتن معرفی نامه از پرتال توسط دانشجو 
(ارتباط با صنعت نمی باشد

، مراجعه دانشجو به محل گذراندن کارآموزی همراه با معرفی نامه دانشگاه
فرم نمره، فرم حضور و غیاب و گذراندن دوره کارآموزی

مراح  ثبت نمره در پر ال دانشجو بعد از ا مام دوره کارآموزی  

:تکمیل فرم های زیر توسط سرپرست کارآموزی همراه با مهر و امضا
فرم حضور و غیاب-0فرم نمره، -1

.نمره است 3سهم سرپرست کارآموزی از نمره نهایی کارآموزی : نکته

:تحویل فیزیکی یا ارسال اسکن موارد زیر به استاد کارآموزی
ی، فرم نمره تکمیل شده توسط سرپرست کارآموز -0گزارش کارآموزی، -1

02و همچنین نمره نهایی از  16ثبت نمره استاد در فرم نمره از 

تاد به تحویل فیزیکی یا ارسال اسکن فرم نمره تکمیل شده توسط اس
کارآموز

ح ور و   فرم نمره    دانشجو باید در  ن ام   ویه ح اب اص  
ی   نامه اختتام کارآموزی را به واحد ار باط با صنعت   و   یاب و 

نماید 

شگاه  بررسی و تایید فرم ها توسط ارتباط با صنعت و ارجاع به آموزش دان
تاد جهت باز کردن فرم نمره در پرتال دانشجو و ورود نمره نهایی توسط اس

کارآموزی

صدور نامه اختتام کارآموزی از محل کارآموزی به دانشگاه
(پاسخ به نامه معرفی دانشجو)

از قسمت درخواستهای آموزشی در   ثبت نمره کارآموزی درخواست 
:پورتال دانشجو و بارگذاری مدارک زیر

فرم نمره  -3کارآموزی، اختتام نامه -0فرم حضور غیاب تکمیل شده،  -1
کارآموزیاستاد و سرپرست تکمیل شده توسط 
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 :پروژه کارشناسی و دروس دارای پروژه رشته عمران شیوه نامه اجرایی 

 اخذ پروژه کارشناسی (الف

ستاد  با پروژه واحد درس انتخاب از قبل حتما -1 شجو و    نمایید هماهنگ مورد نظر ا ستاد مربوطه در مورد قبول دان تا ا

شجو را تایید نماید  ستاد  نام تغییر امکان. ظرفیت خالی برای پذیرش دان   سدر و ندارد وجود وجه هیچ به پروژه درس ا

 .بود خواهد هزینه و زمان صرف موج  که نمایید اخذ دیگر استاد با مجدد و شود ثبت نشده گذرانده باید

درس پروژه کارشناسی را از طریق پرتال دانشجویی     واحد انتخاب ،مربوطه در رابطه با اخذ پروژه استاد تایید  از پس -0

 .دهید انجام در بازه های مشخص شده از طریق آموزش

ستاد  هماهنگی باو تایید عنوان آن  پروژه واحد اخذ از پس -3 شگاه   مربوطه ا ، باید عنوان پروژه را به تایید کتابخانه دان

سا  شی     بر ست های آموز سمت درخوا سی  "نید. بدین منظور از ق شنا را انتخاب نمایید. حتما نامه  "تایید عنوان پروژه کار

 تایید عنوان پروژه کارشناسی را که به امضای استاد راهنما رسیده است، بارگذاری نمایید.

 روند انجام پروژه آغاز می شود.  نامه، پایان عنوان تایید دریافت از پس -3

صورت ته: نک ستاد  نامه، پایان عنوان تایید عدم در سبت  تا دهید قرار جریان در را راهنما ا   برای جدید عنوان طرح به ن

 .طی نمایید عنوان تایید برای را 3مرحله  مجدد سپس و شود اقدام کارشناسی پروژه

 

 پروژه کارشناسی خا مه و ثبت نمره (ب

سی   پروژ  حداکثر مهلت برای ثبت نمره     شنا ست      ار صورت جدول پیو می باشگگد و خارج از این بازه درس  ب

 .که منجر به پرداخت هزینه خواهد شد بصورت گذرانده نشده ثبت می گردد
 

 

 نیمسال سوم )تیر ماه( نیمسال دوم )بهمن ماه( نیمسال اول )شهریور ماه( زمان اخذ

 ماه بهمنپایان  شهریور ماه 15 پایان بهمن ماه ثبت نمره

 

سازه  ای فوالدی      نمرات حداکثر مدت زمان ثبت نکته:  سی عمران )بتن آرمه   و راه  درس از گروه مهند

 سازی( نیز مطابق جدول فوق می باشد.

 و ثبت نمره مراحل زیر باید طی شود کارشناسی پروژه خاتمهبمنظور    

 از لحاظ کیفیت و نگارش پایان نامه  راهنما استاد تایید و استاد به پروژه نهایی فایل ارائه -0-1

ثبت درخواست ثبت نمره پروژه کارشناسی از قسمت درخواست های آموزشی در پرتال دانشجویی که باید حتما           -0-0

 فایل پایان نامه را ضمیمه کرده باشید.

درس توسگگگط آموزش  مدیر گروه مربوطه، نمره تاییدو  توسگگگط کتابخانه پس از تایید پایان نامه از لحاظ نگارش -0-3

 بازگشایی می شود. مربوطه برای استاد

 از قسمت گردش درخواست خود، اطالعات را برای استاد مربوطه ارسال نمایید تا نمره شما ثبت گردد. -0-3
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 روند ا ذ پروژ   ارشناسی  ا ثبت نمر  در  در  ارنام  دان جو - 6 شکل
 

 

 

  ردش  ار در واست  ای د عنوا  پروژ   ارشناسی در ا ندا ا ذ واحد و ثبت نمر  پس از پایا  پروژ   ارشناسی – 7 شکل

 

عدم 
انت اب 
واحد

انت اب 

واحد

  ر

  تا  ان

عنوا  پروژ  را  ا استاد 

 ما ن   رد  اید

رد عنوا 

   

 ای د عنوا 

  ر

استاد 
پذیرفت  
است 

شرو   ار ا  پایا  نام 

عنوا  
 ای  ین

 استاد  را  پروژ  پایانی

انت اب  رد  اید 

   

   

  ر

مدیر 
 رو 

   تا  ان   ای د  رد

است 

 ادر  ر ی رشت  

   

 ای د عنوا 

استاد  ای د   ر

 رد  است 

آماد  ساز  پایا  نام   ر اسا   

دستورال مل

   

 ارشنا  
آموزش

  ثبت نمر   وسط

استاد را نما

  ر

 ای د

وژ   ثبت نمر  پر

 ارشناسی

ثبت در واست  
 وسط دان جو

 ررسی  وسط 
 تا  ان 

مدیر  رو 

 ای د عنوا   

یپروژ   ارشناس

 ارشنا  آموزش

ثبت در واست  
 وسط دان جو

 ررسی  وسط 
 تا  ان 

ا       استاد
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 :مهمانی  رم  اب تان به دانش اه دی ر شیوه نامه اجرایی 

نام  ،ثبتدر دانشگاه دیگر، از طریق پرتال دانشجویی صورت می پذیرد که      رم  اب تان درخواست اخذ واحد برای   (1

 .دانش اه مقصد الزامی استنام و    کد درس درس

 دروس پیشنیاز برای اخذ درس مورد نظر در ترم تابستان باید گذرانده شده باشد.: 1نکته 

 ی باشد.دانشگاه مقصد برای ترم تابستان باید مورد تایید گروه آموزش :2نکته 

 دروس مورد نظر در دانشگاه مقصد باید بصورت حضوری برگزار گردند. :3نکته 

 امکان اخذ پروژه کارشناسی و کارآموزی بصورت مهمان در دانشگاه دیگر وجود ندارد. :4 نکته

 امکان اخذ کارآموزی در دانشگاه و اخذ درس ترم تابستان در دانشگاه دیگر وجود ندارد. :5 نکته

شجویی قابل پرینت   )نظر بدون دریافت معرفی نامه با قید نام درس های مورد  :6نکته  پس از تایید از طریق پرتال دان

شد  گذراندن دوره تابسگگتان امکانپذیر نمی باشگگد و ثبت نام  ،، از دانشگگگاه به دانشگگگاه مقصگگد برای ترم تابسگگتان(می با

شگاه ایجاد نمی            شگاه، قانونی نبوده و الزامی برای ثبت نمره در دان س  مجوز از دان صد، بدون ک شگاه مق شجو در دان دان

 کند.  

 ثبت نمرات  رم  اب تانی (2

صد، باید نمرات        شگاه مق ستان در دان شجو پس از گذراندن دروس ترم تاب شی به     دان ستم آموز سی خود را برای ثبت در 

بصورت پستی یا از طریق سیستمی از طرف دانشگاه مقصد که ترم تابستان را گذرانده   باید دانشگاه ارائه نماید که نمرات

 .به دانشگاه اسفراین ارسال گردداست، 

انتخاب واحد به دلیل پیش نیازی  عدم ثبت نمرات ترم تابستان در زمان مناس ، ممکن است سب  مشکالت در       : 1نکته 

سی که پیش نیاز آنها          شگاه الزامی بر انتخاب واحد درو شد و دان شجو می با شود که عواق  آن بر عهده دان و هم نیازی 

 دروسی که در ترم تابستان اخذ شده است، ندارد؛ مگر ریز نمرات ترم تابستان به دانشگاه ارسال گردد.

 

  

 روند مهمانی  رم  ا  تا  و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 8 شکل

عدم امکا  
تا مهمانی  ا  

  ر

 ذراند  
در  در 
 ا  تا 

دریافت م رفی نام     

دان  ا  مق د

   

ثبت  قا ا   ر
ا مهمانی  ا  ت

پس از پایا   رم و ثبت 

نمرا   مام درو 

   

   

  ر
ثبت نمرا  در آموزش

   

  ر

شر ت در امت انا  و دریافت نمرا  

از دان  ا  مق د

   

انت اب 
واحد  رم  
ایند 

ارا   نمرا     آموزش 

دان  ا  اسفراین

  ر

مهمانی  رم 

 ا  تا 

ثبت در واست  
 وسط دان جو

ر  ررسی  وسط مدی
 رو 

آموزش دان  ا 

   دریافت م رفی نام
یاز پر ا  دان جوی
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 ثبت نام نکردن دانشجو در  ر نیم ال   صیلی  انصراف از   صی  م  وب می شود -8ماده 

صیل و انتخاب واحد           ذکر: شگاه اعالم می کند، برای ادامه تح سال، در زمانی که دان ستند در هر نیم شجویان موظف ه دان

 اقدام نماید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه، بمنزله انصراف از تحصیل است.

 د.وزشی دانشگاه می باشتصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجو منصرف از تحصیل بر عهده شورای آم تبصره:

 

 شیوه نامه اجرایی بازگشت به   صی  

 مراجعه نمایید. معادل مدرک و آموختگی دانش انصراف،بمنظور اطالع از روند بازگشت به تحصیل به بخش 
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 برگزاری کالس ها 

 

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است. -9ماده 

صره  شجو در  اگر :1تب سی بیش از    دان در
𝟑

𝟏𝟔
سه امتحان پایان نیمسال      سات یا در جل چنانچه غیبت  ، کند غیبتآن درس  جل

دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، تشخیص شورای آموزشی  هبدانشجو 

واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال   10نصاب  در این صورت رعایت حد شود.حذف میآن درس 

 شود.مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

حانات پایان نیمسال، صرفاً    ، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امت   1واند با رعایت مفاد تبصره  تمی دانشجو  :2 تبصره 

شی حذف کند  یک درس نظری شرط آن که   ،را با تایید گروه آموز شجو کمتر از  )به  واحد  10تعداد واحدهای باقیمانده دان

 . )حذف تکدرس(، درس عملی نباشد و غیبت بیش از حد مجاز نداشته باشد(نشود

  أیید شورای آموزشی  س یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و     ودرتمام خاص، حذف  درشرایط  :3 تبصره 

  (و یا  اریخ مشخص شده  وسط شورای آموزش     دو  فته قب  از شروع امت انات ) امتحاناتاز شروع  قبل  دانش اه 

 و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.

 

 شیوه نامه اجرایی: 

 :رایط احراز  یبت موجه کالس و یا امت ان پایان  رم )حذف نمره صفر از کارنامه(ش(  

هفته اول هر درس، بدلیل حذف و اضگگافه یا هر دلیل   0غیبت در جلسگگات دانشگگجویان باید توجه داشگگته باشگگند که  

 محسوب می شود.   غیرموجه دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جز غی  های مجاز دانشجو

شود.    ثبت میبصورت غیبت  یا در امتحان پایان ترم( در پرتال دانشجویی توسط استاد     درس غیبت دانشجو )در کالس 

شی                 ست های آموز سمت درخوا ست، از ق شده ا شاره  ستندات معتبر که در ادامه ا صورت ارائه مدارک و م شجو در  دان

 درخواست و ثبت می نماید.را  ")حذف پزشکی( حذف نمره صفر از کارنامه"

 مدارک مورد نیاز 

 الف( ارائه گواهی معتبر مبنی بر بستری روزانه در بیمارستان و ارائه تسویه حساب

 ب( بیماری خاص و زمینه ای دانشجو که امکان حضور در جلسه امتحان را از وی سل  نماید.

 د() پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزن دانشجو 1( فوت بستگان درجه ج
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شرایط   تذکر: شتن هر یک از  ست حداکثر   فوق الذکر با دا شجو موظف ا بعد از غیبت در کالس یا امتحان   سه روز ، دان

تشگگگخیص موجه بودن غیبت در   اقدام نماید. آمو.زش بهبه ارائه مدارک توجیهی غیبت خود،  پایان نیمسگگگال نسگگگبت 

 جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 

  

 روند حذ  نمر   فر از  ارنام   حذ  پ شکی  و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 9 شکل

 

 :حذف اضطراری ) ک درس( ( شرایط 

در صورت داشتن شرایط حذف یک درس، باید در مهلت قانونی برای درخواست حذف آن از طریق پرتال دانشجویی اقدام  

 نمایید.  

درخواسگگت حذف اضگگطراری منوط به دریافت نامه تاییدیه از اسگگتاد درس مبنی بر عدم غیبت بیش از  
3

16
در کالس می   

 باشد.

 تا قبل از شروع امتحانات مشمول هزینه خواهد بود. بعد از مهلت قانونی ودرخواست حذف اضطراری 

 

 

عدم حذ  
نمر 

م یا آیا در امت ا  پایا   ر

  اید در       بت داشت

  ر

آیا دل ل مو   دارید 

   

   

  ر

شورا  
آموزش

حذ  نمر  

در 
 ارشنا  آموزش

ثبت در واست  
 وسط دان جو

 حذ  نمر   فر
از  ارنام  

 حذ  پ شکی 

شورا  آموزش

 ارشنا  آموزش

  پ ش مر   م اور  
 م تمد دان  ا 
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 روند حذ  ا  رار      در   و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 11 شکل

 

 :حذف  رم شرایط(  

خود را مبنی بر درخواسگگت حذف ترم در قسگگمت مسگگتندات در پرتال دانشگگجویی برای این   یا دالیل دانشگگجو باید دلیل

 درخواست بارگذاری نماید.  

شایان  کر است تا زمانی که درخواست دانشجو مورد پذیرش قرار نگرفته است، دانشجو باید در تمام کالس های درسی          

 شرکت نماید.

 به بخش مرخصی تحصیلی مراجعه نمایید.و گردش کار آن حذف ترم  روندبه منظور آگاهی از 

 

 

رد در واست
 ارشنا  

آموزش

آیا در مه ت مقررا دام 

 رد  اید

   

   

در واست 

حذ  ا  رار 

دآیا   بت     از انداز  داری

  ر

  ر

 ای د مدیر 

 رو 

پردا ت   ین 

   

  ر

حذ  ا  رار  

در      در  

مه ت مقرر

ثبت در واست  
 وسط دان جو

ر  ررسی  وسط مدی
 رو 

 ارشنا  آموزش

حذ  ا  رار  

 پس از     در  

مه ت مقرر
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 دانشجوپیشرفت تحصیلی ارزشیابی  

 

ساس   ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس     -11ماده  حضور و فعالیت در کالس،   توسط مدرس آن درس و بر ا

 .گرددو به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می  شود انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می

 برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است. :1تبصره 

سی که در برنامه  روو دپروژه، عملیات صحرایی، کار در عرصه    نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، :2 تبصره 

ه تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول   شود، در صورتی که ب  می ارائهپروژه  با ،درسی مصوب  

 شود.انجام می 13نامه ماده قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوهشود. یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می
 

وره از دانشجو   سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن د      -11ماده 

 سل  می شود.

 ست.ا)کمیسیون موارد خاص( ادامه تحصیل دانشجو مشروط در سنوات مجاز، منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه  :تبصره

  (fa.aspx-http://student.esfarayen.ac.ir/Index) بمنظور ک ببا اعالعات بیشببتربه پور ال امور دانشببجویی

 مراجعه نمایید.

 12محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس    02از هر درس بصورت عددی از صفر تا    نمره ارزشیابی  -12ماده 

شجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از      10و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال   ست و چنانچه نمرات دان شد، آن   10 ا با

سته دو              سی ناپیو شنا شروط اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کاردانی و کار سقف مجاز م شود.  شروط تلقی می  سال م نیم

  نیمسال است. 3نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 

  مذکوردروس درس یا های بعدی دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کس  نکند، چنانچه در نیمسال    :1تبصره  

نمرات تحصگگیلی دانشگگجو، فقط ثبت و باقی می ماند. این  نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز بگذراند،را با نمره قبولی 

 نمره ها در محاسبه معدل کل بی اثر و فقط آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

صره   صره    گذراندن دروس  :2تب ستفاده از تب صیلی در زمان دانش آموختگی     1با ا سبه میانگین کل دوره تح فقط برای محا

 می باشد و مشروطی دانشجو را در نیمسال های قبل خنثی نمی کند.

نمی   ،نندکه انضباطی نمره مردودی دریافت میتسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقل  و یا کمیت :3تبصره 

 شود.

شگاه یا بدست نیاوردن           :ذکر مجددت شخیص دان صورت حذف غیرموجه درس به ت شجویان مشمول آموزش رایگان، در  دان

  پردا ت   ین  در      مو فدرس جایگزین آن،  یا  نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب واحد مجدد همان درس

 طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه است.

http://student.esfarayen.ac.ir/Index-fa.aspx
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 شیوه نامه اجرایی: 

 تحت هر شرایطی ممنوع است.دانشگاه برگزاری امتحان به غیر از زمان اعالم شده توسط آموزش  -

ست  - شجویان را ظرف مدت   مدرس هر درس موظف ا روز از تاریخ برگزاری  7گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دان

 .نمایددر سامانه ثبت امتحان پایان نیمسال آن درس 

شجویی که به نمره ارزیابی در  - شد، می      سدان شته با ضای تجدید نظر دا از تاریخ اعالم   روز 3تواند ظرف مدت تقا

  دوظرف مدت  . مدرس هر درس نیز موظف اسگگتاز طریق سگگامانه ثبت نمایندنمره، تقاضگگای تجدید نظر خود را 

ضای تجدید روز شتباهات احتما        ، از تاریخ دریافت تقا سیدگی و ا شجویان ر ضات دان شجویان، به اعترا ی را  لنظر دان

 در سامانه ثبت نمایند.برطرف و نمره قطعی را 

 نمره درس پس از قطعی شدن غیرقابل تغییر است. -
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 مشروط و اخراج 

 

 12محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس    02از هر درس بصورت عددی از صفر تا    نمره ارزشیابی  -13ماده 

شجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از       10و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال   ست و چنانچه نمرات دان شد، آن   10ا با

شروط اعم از متوالی یا متناوب، در د        سقف مجاز م شود.  شروط تلقی می  سال م سته دو      نیم سی ناپیو شنا وره کاردانی و کار

  نیمسال است. 3نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 

تلقی   آن نیمسال مشروط  باشد، دانشجو در   10ر نیمسال تحصیلی کمتر از   چنانچه میانگین نمرات دانشجو در ه  -14ماده 

 واحد درسی اخذ نماید. 13حداکثر می تواند  یشده و در نیمسال بعد

نیمسال اعم    3نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته      0در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته    چنانچه دانشجویی  : 1 تبصره 

 شود.مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می از متوالی یا متناوب

صره   شجو  :2تب شد ولی در نیم   ی یچنانچه دان شروط با صیل بتواند با اخذ سال  م سی   03 پایانی تح صیل    فارغواحد در التح

سال آخر اخذ نماید  می تواندکل آن واحدها را  گردد،  شمول اخذ حداکثر   و در نیم شروطی نمی      13م صورت م واحد در 

 واحد درسی می باشد. 13تنها مجاز به اخذ  ،در صورتی که موفق به اخذ کل آن واحدها نگرددولی  گردد.

  .ط به تایید مراجع قانونی دانشگاه استادامه تحصیل دانشجو مشروط در سنوات مجاز، منو :3تبصره 

 

 شیوه نامه اجرایی: 

شروطی و بیش از آن باید               - سه ترم م صورت  صیل در  صیلی و مجوز ادامه تح سنوات تح ضی افزایش  شجو متقا دان

سایت            سیون موارد خاص در  شیوه نامه اجرایی کمی سیون موارد خاص ارجاع دهد )به  ست خود را به کمی درخوا

 مراجعه شود(. "امور دانشجویی"دانشگاه و زیر پرتال 

http://student.esfarayen.ac.ir/Index-fa.aspx 

 

سویه حساب           ت سجاد  برای  طی کردن مراحل ت سامانه  سبت به ثبت نام در  صرافی و اخراجی باید  ن شجویان ان ذکر: دان

 اقدام نمایند.

 

 

 

http://student.esfarayen.ac.ir/Index-fa.aspx
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 مرخصی تحصیلی 

شجو  -15 ماده سته       می دان سی ناپیو شنا سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کار سال و در دوره    1 تواند با رعایت  نیم

 .  نمایدنیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده  0کارشناسی پیوسته حداکثر 

 سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.منی 0 مدت مجاز مرخصی زایمان :1تبصره 

صره   شی، حداکثر             مد :2تب شورای آموز شگاه و  شک معتمد دان صورت تایید پز شکی، در  صی پز سال   منی 0ت مجاز مرخ

 تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

صره   یلی و نیمسال تحص   0)مانند ماموریت همسر یا والدین و ...( حداکثر تا   بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی       :3تب

 ، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.بدون احتساب در سنوات مجاز

صره   شجو می  :4تب شی د    دان شورای آموز شخیص  شگاه از مجموع مرخصی  تواند با ت صره  های مذکوران   هایدر این ماده و تب

 مند شود.مندرج در آن بهره
 

 شیوه نامه اجرایی: 

صی       - ضی مرخ شجوی متقا صیلی دان شی برای اخذ        تح شده در تقویم آموز سرع وقت )زمان اعالم  ست در ا مکلف ا

 اقدام نماید. آموزشبه واحد ارائه درخواست خود از طریق پرتال دانشجویی مرخصی( نسبت به 

ست مرخصی    - شورای   تحصیلی درخوا شجویان می توانند از مر    در  شورا، دان صورت تایید  خصی  آموزش مطرح و در 

 .خود استفاده نمایند

 

  

  حذ   رم و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی     یروند در واست مر  ی  - 11 شکل
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 موختگی و مدرک معادلآانصراف، دانش  

 

انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش   ، باید درخواست  دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل     -16ماده 

سلیم کند   شگاه ت ست فقط برای یک   .دان صراف خود را پس       دو ماهبار و تا دانشجو مجاز ا ست، تقاضای ان از تاریخ ارائه درخوا

 شود.رت، پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر میبگیرد در غیر اینصو

 

 یی:شیوه نامه اجرا 

 : شرایط انصراف از   صی 

 .اقدام نمایداز طریق پرتال دانشجویی  بمنظور درخواست انصراف باید دانشجو -

درصورت ارائه درخواست انصراف از تحصیل توسط دانشجوی شهریه پرداز قبل از شروع نیمسال تحصیلی مندرج               -

در صورت ارائه درخواست انصراف از هنگام     در تقویم آموزشی دانشگاه، هزینه نیمسال از وی دریافت نمی شود. اما     

شروع نیمسال تا قبل از تاریخ حذف و اضافه، وی ملزم به پرداخت شهریه ثابت است. چنانچه زمان ارائه درخواست       

ضافه باشد، در صورت انتخاب واحد توسط دانشجو یا دانشگاه، شهریه ثابت و متغیر             صراف بعد از تاریخ حذف و ا ان

 از وی دریافت می شود.نیمسال محاسبه و 

شجوی   - ست برای دریافت مدارک مقطع قبلی خود باید       دان صورت درخوا صیل در  صرف از تح سبت به   روزانه من ن

 های آموزش رایگان تا زمانی که مشغول به تحصیل بوده است اقدام نماید.  تسویه حساب هزینه

 سامانه سجاد انجام شود. تذکر: تسویه حساب دانشجوی روزانه برای انصراف از تحصیل باید در -

 

 : شرایط بازگشت به   صی 

سرع وقت        ست درا صیل مکلف ا ضی ادامه تح شجوی متقا ستندات خود جهت طرح در      دان سبت به تحویل مدارک و م ن

شگاه اقدام نماید.     شی دان ست           شورای آموز سمت درخوا شجویی، ق صیل باید از طریق پرتال دان شت به تح بمنظور بازگ

 آموزشی اقدام شود.

سر دارای معافیت تحصیلی در برگه نظام وظیفه، تنها می تواند قبل    1تذکر  شجویان پ صرا     : دان ف از گذشت یکسال از ان

 خود نسبت به بازگشت به تحصیل اقدام نماید.

صیلی )            : 0تذکر  سال وقفه تح سر با بیش از یک شجویان دختر و پ صیل دان شت به تح ضا برای بازگ صورت تقا دم  ع در 

 خاص می باشد. ، منوط به درخواست از طریق کمیسیون مواردمشکل نظام وظیفه برای دانشجویان پسر(

 : موافقت با بازگشت دانشجو، منوط به امکان تحصیل نامبرده در سنوات مجاز تحصیل باقیمانده است.3تذکر 
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 جو محاسبه می شود.جز سنوات تحصیلی مجاز دانش تحصیل: مدت زمان دور بودن دانشجو از 3تذکر 

ست                5تذکر  صیل، نامه درخوا شت به تح ست، باید پس از بازگ شده ا صیلی آنها لغو  سر که معافیت تح شجویان پ : دان

معافیت تحصگگگیلی خود را از دانشگگگگاه گرفته و به نظام وظیفه تحویل دهند. همچنین باید جواب نظام وظیفه مبنی بر 

به آموزش ارجاع نمایند. در غیر اینصگگورت امکان انتخاب واحد برای آنها  پذیرش و یا عدم پذیرش معافیت تحصگگیلی را 

 وجود ندارد.

 

 

    از     لان را  داروند  - 12 شکل

  

  از  ت        ل دان جویا  ان رافی روند ان را  دا   از     ل و روند  - 13 شکل

 

سته حداقل             در  -17ماده  سی پیو شنا صیل در دوره کار صرف یا محروم از تح شجوی من سی    61صورتی که دان واحد در

واحد دروس عمومی و مابقی از سگگگایر دروس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس           12)شگگگامل حداکثر   

مان رشته را دریافت کند. در غیر اینصورت، به   تواند مدرک دوره کاردانی هیا باالتر باشد، در این صورت می   10گذرانده وی 

دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی   

 مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

صره   صرف نظر از و        :1تب شجو و  ضای دان شته یا مجری   صدور مدرک کاردانی حس  تقا صوب در آن ر جود دوره کاردانی م

 بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می شود.

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

نی قرار  دارا مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردر این صورت دانشگاه دروسی  ،کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد

 یا باالتر شود. 10می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس

عدم آزادساز  
مدار 

  وی   ا حک  

ان را 

آیا شرایط  م   و  موارد 

 رم م رو   3  ا  را دارید 

  و    تر  سنوا      از حد

  ر

  ر

در واست 

ان را  از 

    ل

آیا دان جو  شبان    ت د 
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 م   و  موارد 
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  هد آموزش رای ا  را 
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  ر

   
  ر
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مق ع  ب ی  ود را 
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 روند در واست مدر   اردانی م اد  و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی -  1 شکل

 

سی پیوسته و ناپیوسته      های کاردانی،آموختگی برای دورهمالک دانش -18 ماده شنا  ، گذراندن کلیه واحدهای دوره وکار

 در پایان دوره است. 10 داشتن میانگین کل حداقل

صره  تنها یک   ،باشگگد 10چنانچه میانگین کل دانشگگجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسگگی آن دوره کمتر از   :1 تب

واحد از درسهایی که    02شود تا با اخذ مجدد حداکثر  نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می     

برسگگاند و مدرک تحصگگیلی دوره را  10گذرانده اسگگت، میانگین کل دروس اخذ شگگده خود را به حداقل  10با نمره کمتر از 

 شود.وم میدریافت کند در غیر اینصورت از تحصیل محر

صره   شویقی بهبود ببخشد            :2تب صورتی که نتواند کمبود معدل خود را در نیمسال ت سته، در  سی پیو شنا شجو مقطع کار   ،دان

 ، نسبت به اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر اقدام نماید تا فارغ التحصیل شود.17می تواند با توجه به ماده 

 دل مطابق تعرفه مصوب هیئت امنا گرفته خواهد شد.هزینه دروس انتخابی جهت جبران مع :3تبصره 

  اریخ دانش آموخت ی  زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانش اه است. -19 ماده

 دانشجویان باید خود نسبت به ثبت نمرات درسی توسط استاد و آموزش پیگیری های الزم را انجام دهند. :تبصره

نمرات درس معرفی به استاد آنها خارج از بازه شهریور، بهمن و تیر ثبت شود، امکان اعمال تاریخ   تذکر مهم: دانشجویانی که

ستگاه های اجرایی و یا            ستخدام در د شکالت ا شده وجود ندارد و عواق  آن از قبیل م صیلی در زمان های  کر  فارغ التح

 برای آقایان بر عهده دانشجو می باشد.شرکت در آزمون های استخدامی، سنوات تحصیلی و معافیت نظام وظیفه 

رد در واست
 ارشنا  

آموزش

مدیر  رو 

 ای د

  ر

در واست 

مدر  م اد 

حدا ل   داد واحد را 

  58 11  ذراند  اید 

   

عدم  ای د

شورا  

آموزش
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 شیوه نامه اجرایی: 

شرح زیر            سویه حساب به  ست دهد. مراحل ت سویه حساب درخوا شجویی برای ت شجو باید از طریق پرتال دان ابتدا دان

 می باشد:

  از حساب،  تسویه  امور انجام روند دانش اه:  آدرس به مدارک ارائه )ارسال(  جهت پرونده ک ورات  بررسی الف( 

  را حساب  تسویه  امکان زیر در شده   کر موارد از کدام هر نقص که شود  می آغاز آموزش در دانشجویان  مدارک بررسی 

سی  و دانلود یک به یک را خود شخصی   مدارک تمام خود، پورتال در زیر آدرس از ابتدا لذا. کند می سل   شما  از   برر

   .نمایید( پست دانشگاه آدرس تحویل دهید )یا به و نموده تهیه را آنها یک، هر نقص صورت در و نمایید

 

 
 

 
 

 :باشد می زیر شرح به مدارک این 

 ملی کارت و شناسنامه( 

 .نمایید ارائه )ارسال( به بایگانی و تهیه را جدید شناسنامه کپی است، شده عوض خانوادگی نام و نام اگر

 مدارک   صیلی مقطع قب ( 

 ویژه دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته آنها نمرات ریز و دانش ا ی پیش  متوسطه مدرک اص (    

شجویان ** شتن  همراه به با خانم، دان شجویی  کارت دا سه  از را آنها می توانند خود دان به  و گرفته تحویل خود مدر

 .نمایید ارائه )ارسال( بایگانی

  و دبیرستان محل از را آنها خود خدمت پایان کارت ارایه با توانند می دارند خدمت پایان یا معافیت کارت که آقایانی**

 .نمایید ارائه )ارسال( به بایگانی و گرفته تحویل خود دانشگاهی پیش

ست        اند نگذرانده را خود سربازی  دوره که آقایانی*** شی، درخوا ست های آموز سمت درخوا گواهی پایان  "باید از ق

شگاهی     سطه و پیش دان صیالت متو شناس مربوطه، نامه از طریق پرتال و در مقابل    .نمایندرا ثبت  "تح پس از تایید کار

صورت رنگی و در برگه      ست. آنرا ب ست مورد نظر قابل دریافت ا سه یا آموزش و پرورش    A5درخوا پرینت کرده و به مدر

 تحویل دهید.

 .یدنمای مراجعه دنوورو دانشجویان بخش  زیرپر ال آموزش در وب ایت دانش اه به بیشتر اعالعات بمنظو

http://education.esfarayen.ac.ir/Graduation%20certificate.aspx 

  

پر ا  دان جویی ش  ی ا  عا  ش  ی

http://education.esfarayen.ac.ir/Graduation%20certificate.aspx
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 دوره کاردانی ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ( دانشنامه بهمراه ریزنمرات یا گوا ی موقت   

 گواهی موقت فراغت از تحصیل: **

  ایگانیبه ب و گرفته دانشگاه مقطع قبلی تحویل  از آن را می توانند خود ملی کارت داشتن  همراه به با خانم، دانشجویان 

 .نمایید ارائه )ارسال(

ه  دانشگا  محل از را آن خود خدمت پایان کارت ارایه با توانند می دارند خدمت پایان یا معافیت کارت دانشجویان آقا که 

سال(  به بایگانی و گرفته مقطع قبلی تحویل صیل از        .نمایید ارائه )ار شتغال به تح صورت با دریافت گواهی ا در غیر این

 دانشگاه مقطع قبلی دریافت نمایند. محل دانشگاه که شماره معافیت تحصیلی در آن درج شده است، می توانند از

 

 :    صیلی  ائیدیه(  

 یان کاردانی و کارشناسی پیوسته( ویژه دانشجو   

سکن  تحصیلی  تاییدیه که صورتی  در شده  ا   و کرده مراجعه  /https://emt.medu.ir سایت  آدرس به توانند می ن

سبت  صیلی  تاییدیه نام ثبت به ن   سایت  زا شده  دریافت رهگیری کد پرینت نام، ثبت اتمام از پس و نمایند اقدام تح

شگاه  آدرس به را، مربوطه ست  دان شتر به   .نمایند پ ش اه      زیرپر ال آموزش در بمنظو اعالعات بی وب ایت دان

 بخش دانشجویان نوورود مراجعه نمایید.

http://education.esfarayen.ac.ir/AcademicConfirmation.aspx 

 

 ( ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته   

  کلیک  https://estelam.msrt.ir: نشانی  به مربوط لینک روی بر کاردانی مقطع تحصیلی  تاییدیه درخواست  برای

صویر  شده را بهمراه  پیامک پیگیری کد اطالعات، ثبت از پس و نموده صیلی  مدارک نمایش ت د  تحویل دهی را خود تح

   .نمایید( پست دانشگاه آدرس )یا به

 

 (الت صی  فارغ دانشجویان ویژه) جدید عکس قطعه 8(  ب

 مشخص کردن نوع درخواست )فارغ الت صیلی  انصراف یا اخراج(( ج

شی،           ست های آموز سمت درخوا صیل را دارید، باید ابتدا از ق صراف از تح ست ان ست  اگر درخوا صراف  درخوا   از دائم ان

 تحصیل نمایید و پس از تایید، نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید.

 ( بررسی وضعیت بد ی امور دانشجویید

شجویان  :مهم یادآوری شجویی  کارت گرامی، دان   به بایگانی ،( Chipset)تغذیه  label یا تغذیه کارت همراه به را دان

 نمایید. ارائه )ارسال(

  شدن  گم خصوص  در را خود روزنامه اطالعیه توانند می اند کرده گم را خود دانشجویی  کارت که دانشجویانی : توضیح 

 .نمایید ارائه )ارسال( به بایگانی دانشجویی، کارت

)فرهنگی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها، مالی و ...( از طریق راه های   :پی یری دی ر بخش  ا برای   ویه ح اب(  ببب

 ارتباطی در فضای مجازی یا شماره های تماس

https://emt.medu.ir/
http://education.esfarayen.ac.ir/AcademicConfirmation.aspx
https://estelam.msrt.ir/
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  مبر مخصوص فارغ الت صیالن  زینه ریال 1111  پرداخت( و

 ( کارشناس فارغ الت صیالن و نظام وظیفه )مخصوص آقایان(ز

  منظا نامه یا مدارک ارسال  برای درخواست  صورت  در ثابت و همراه تماس شماره  پستی،  آدرس ثبت ذکر ب یار مهم:  

 .است الزامی آقایان وظیفه

صورت  اخیر در انجام مراح    ویه ح اب خود بعد از ثبت آخرین نمره )بیش از       شجویان در     ذکر: دان

 اقدام نمایند.ماه(  باید ن بت به پرداخت جریمه از عریق پر ال دانشجویی و ثبت درخواست مورد نظر 

 
 

 

 روند   وی  ح اب  ا دان  ا  - 15 شکل
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  دان جویی پر ا  در آموزشی  ا  در واست  ری  از   وی  ح اب  ا دان  ا   ار  ردش - 16 شکل

 

 

 

 

 

 

  
  
  
   
  

   
  
   
    
   

  
   
 
  
  
 

 

   
  
  

  
   
  
   
 

   
  
 

  
   
  
   
   
  
  

 
  
   
   
   
   
   
 

            

              

    
         

             
    

  
          

          
  

 

ثبت در واست  
 وسط دان جو

پذیرش و ثبت نام

مدیر  رو 

 ارشنا  آموزش

مدیر  رو 

 ندو  رفا 

امور   ذی 

             

    
  

 وا  ا 

 ر  ت  دنی

یمدیریت دان جوی مدیریت فر ن ی

رای ار امور شا د و 

 ار ا   ا و 
آزمای  ا   ا

مدیریت مالی تا  ان 

مدیریت آموزش و 
 ی        کم 

                       

                 

سایت دان  ا 
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 تغییر رشته تحصیلی 

شجوی   -21 ماده سته  های کاردانی دورهدان سته     ناپیو سی پیو شنا شرایط    و کار صورت دارابودن  در همان  "می تواند در 

رشته تحصیلی خود را    ،"سنوات مجاز باقیمانده "و در صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امکان ادامه تحصیل در      "دانشگاه 

 تغییر دهد.

 ، تغییر رشته دهد.ضوابطتواند با رعایت یک بار میدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای  :1 تبصره

 تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. :2تبصره 

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

و بعد از معادل سازی در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای    تذکر: در صورتیکه تعداد واحدهای دروس پذیرفته دانشج  

شته او موافقت نمی           ضای تغییر ر سل  نماید، با تقا صیل از وی  شته جدید را در طول مدت مجاز تح مورد نظر باقیمانده ر

 شود.

ته ته یا گرایش به رش تواند از یک رش با داشتن شرایط زیر می  های کاردانی و کارشناسی پیوسته    دورهدانشجوی   -21 ماده

 یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

 الف( وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

 ب( موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه

ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته  گروه آزمایشی  ی های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری     ج( کمتر نبودن نمره

شته یا     شور       شده در آن ر سنجش آموزش ک سازمان  سال پذیرش با تایید  شگاه و در  شتن کد    گرایش در دان ) دا

 رشته مورد تقاضا در کارنامه محرمانه(

 د( امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

 یکی از شرایط تغییر رشته می باشد.واحد  22و حداکثر  03ذراندن حداقل تذکر: گ

شته از دوره  تغییر -22ماده  شبانه به روزانه، از غیر حضوری به   های پایین به دورهر های باالتر، از غیردولتی به دولتی، از 

 نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.

هایی که پذیرش در آنها از باشد به رشته  نشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می تغییر رشته دا  :1 تبصره 

 ممنوع است. ،طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد

تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی از طریق بدون آزمون )سوابق تحصیلی( می باشد به رشته هایی که پذیرش         :2تبصره  

 آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته است، ممنوع می باشد.

صره   شجو می تواند درخوا            :3تب ضطراری(، دان شته ا شی )تغییر ر شته از نظر آموز شرایط تغییر ر صورت دارا نبودن  ست   در 

 تغییر رشته را به کمیسیون موارد خاص ارجاع دهد.
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در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و           : 4تبصره  

 پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی خود را ندارد.

در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی شده و حق     اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی    :5تبصره  

 تغییر رشته تا پایان دوره از وی سل  می شود.

 هر گونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی ممنوع است.: 6تبصره 

 

 شیوه نامه اجرایی: 

 . باید ثبت گردد -درخواست های آموزشی -تغییر رشته از طریق پرتال آموزشدرخواست  -

ست  - شته  امن در هنگام ثبت درخوا شته  کد و ر ست  کهای  ر شته  انتخاب دفترچه طبق ،دارید درخوا   سازمان  ر

 .  کنید ثبت( بر اساس سالی که در دانش اه قبول شده اید) سنجش

 .الزامی است همراه و ثابت تماس شمارهثبت  -

  

  

 روند در واست     ر رشت       ی و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 17 شکل

 

رد در واست

ثبت  وسط  

 ارشنا  

آموزش

 اشرایط اول   ر ارشنا  

 ای د  رد  است 

   

  ر

در واست 

     ر رشت

ر  نام رشت  و  د رشت  مورد ن 

را م  ص  رد  اید 

   

  ر

شورا  

آموزش
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 میهمانی و انتقال 

 رشته و همان مقطع تحصیلی است.انتقال به معنای تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان 

 در صورت تایید دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع است.انتقال دانشجو  -23ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری         تبصره: 

 ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

های کاردانی و کارشگگناسگگی   نامه میهمانی و انتقال دانشگگجویان دورهمیهمانی و انتقال دانشگگجو مطابق آیین -24ماده 

 شود.ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت انجام می دانشگاه

آموزشی    آیین نامه 01، 07، 06، 05انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط )موضوع مواد      -25ماده 

 پذیر است.بار امکانهای مبدا و مقصد، فقط برای یک ( و با کس  موافقت دانشگاه1323سال  کاردانی/کارشناسی

 پذیرفته شدن واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مقصد منوط به قوانین دانشگاه مقصد می باشد. :1تبصره 

 و انتقالی در دانشگاه مبدا، جز سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه خواهد شد.مدت تحصیل دانشج :2تبصره 

 

 شیوه نامه اجرایی 

شگاه، زیرپرتال آموزش، در قسمت آیین نامه       - سایت دان ست مهمانی و انتقال، آیین نامه مربوطه را در  قبل از درخوا

 ها مطالعه نمایید.

http://education.esfarayen.ac.ir/PTC.aspx 

قال  میهمانی و انتبرای انتقال و مهمانی باید دانشجویان در بازه اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست در سامانه        -

شجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عت   سامانه قابل    سازمان امور دان ست های خارج  ف(  اقدام نمایند و درخوا

 بررسی نخواهد بود.

https://portal.saorg.ir/transfer-guests-from-inside/ 

 می شود. درخواست ها پس از ارجاع به دانشگاه در شورای انتقال دانشگاه تصمیم گیری -

شکده های فنی و حرفه        تذکر: شگاه های آزاد، پیام نور، فرهنگیان، موسسات آموزش عالی غیردولتی و دان مهمانی به دان

 ای  ممنوع می باشد.

 

 

http://education.esfarayen.ac.ir/PTC.aspx
https://portal.saorg.ir/transfer-guests-from-inside/
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 تطبیق واحد 

 

براساس   )انصرافی یا اخراجی(  دانشجو  دوره قبلیدرسی   واحدهای درصد  01 ا سقف  پذیرش سازی و  معادل -26ماده 

 پذیر است.دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان

صره  شده   واحد از دروس معادل 02 تا 10به ازای هر  :1 تب سته          سازی  شجو کا صیلی دان سنوات مجاز تح سال از  ، یک نیم

 شود.می

 گیرد:صورت میه شرح زیر بهای آموزشی هم عرض سازی دروس صرفاً در شیوهمعادل :2 تبصره

 حضوریهای حضوری، نیمه حضوری یا غیررهالف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دو

 حضورینیمه حضوری به نیمه حضوری و  غیرب( 

 حضوریج( غیر حضوری به غیر

  رشته  نظر مورد واحدهای گذراندن امکان که باشد  حدی در دانشجو،  پذیرفته دروس واحدهای تعداد صورتیکه  در :3 تبصره 

 .شود نمی موافقت او رشته تغییر تقاضای با نماید، سل  وی از تحصیل مجاز مدت طول در را جدید

 .باشد می امکانپذیر کمتر واحد با یکسان محتوای با درس همان به بیشتر واحد تعداد با دروس تطبیق :4 تبصره

  در د،باشن  می مدرک دارای و اند شده  التحصیل  فارغ تحصیلی  رشته  یک در که دانشجویانی  نمرات تطبیق امکان :5 تبصره 

 .باشد نمی امکانپذیر( تحصیلی دوره دو هر نبودن رایگان شرط به) جدید تحصیلی رشته

ایند،  استفاده نم  واحد تطبیق شرایط  از توانند می است  شده  موافقت آنها رشته  تغییر درخواست  با که دانشجویان   :6 تبصره 

  اشتهد محتوایی اشتراک جدید، رشته دروس با آموزشی، گروه تشخیص به قبلی رشته در شده گذرانده دروس که شرطی به

 .باشد

 

 شیوه نامه اجرایی: 

ست خود را ثبت نمایید.         - ست های آموزشی، درخوا شجویی قسمت درخوا برای تطبیق واحد باید از طریق پرتال دان

 درسی در دانشگاه برای بررسی تطبیق واحد الزامی است.نوشتن کد دروس مورد نظر مطابق با چارت 

سمت           - صیل کرده اید، در ق سفراین تح شگاه ا سان و در دان شته یک صورتیکه مقطع قبلی خود را در ر ضیح  در ات  تو

 درخواست، شماره دانشجویی قدیمی خود را نیز بنویسید.

ست نم     - شگاه دیگری بوده اید، باید درخوا صورتیکه مقطع قبلی در دان شگاه قبلی    در شما از طرف آموزش به دان رات 

صگگادر و ریز نمرات از آن دانشگگگاه برای اعمال در پرونده ارسگگال گردد تا پس از تایید مدیر گروه مربوطه، تطبیق    

 واحد انجام شود.
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شگاه          - شگاه مبدا و با توجه به امکانات موجود در دان شی دان شجویان مهمان با موافقت گروه آموز واحدهایی که دان

سال و کل او منظور         شجو ثبت و نمرات آن در میانگین نیم شند، عینا در کارنامه دان صد، اخذ کرده و گذرانده با مق

 خواهد شد.

سی گروه        - شرط وجود آن درس در برنامه در سفراین به  شجویان انتقالی به مجتمع آموزش عالی ا تمامی نمرات دان

شده( عینا در ه    شی )اعم از مردودی یا گذرانده  ست، در         آموز شده ا شگاه مبدا اخذ  سال هایی که در دان مان نیم

 کارنامه دانشجو در این دانشگاه ثبت و در محاسبه میانگین نمرات نیمسال و کل محسوب می شود.

به شگگرط  و مجتمع های آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم دروس گذرانده شگگده در دانشگگگاه های دولتی تمامی -

 ادل سازی را دارند.قابلیت مع  12باالتر از 

شگاه های پ   - شده در دان سالمی  تنها دروس عمومی گذرانده  شرط باالتر از     یام نور، آزاد ا سسات غیرانتفاعی به  و مو

 قابلیت معادل سازی را دارند. 10

 کاربردی امکان معادل سازی را ندارند.-هیچیک از دروی گذرانده شده در دانشگاه های علمی -

شده در ک  - شود و نمرات دروس پذیرفته       نمرات پذیرفته  سبه میانگین کل منظور می  شجو ثبت و در محا ارنامه دان

 نشده، بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

 01تا سگگقف  گذرانده شگگده در تحصگگیالت قبلی دانشگگجویان انصگگرافی و اخراجی دانشگگگاه های دولتی کلیه دروس -

 قابل تطبیق و معادل سازی می باشند.دوره قبلی، درسی  واحدهای درصد

 

 

 

 

 روند در واست   ب   واحد و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 18 شکل

رد 
در واست

ثبت  وسط  

 ارشنا  

آموزش

 ررسی  وسط مدیر  رو 

 ای د و یا ا   

  ر

در واست 

  ب   واحد

  ل  ت  امل درو  و  د رشت

 ر در  را ثبت  رد  اید 

   

م الفت
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 نظام وظیفه و معافیت تحصیلی 

 

 ادامه بیان شده است.برخی قوانین مهم نظام وظیفه در 

 

 :تحصیلی معافیت صدور و درخواست فرآیند - الف

  افیتمع درخواست  برگ تکمیل با شوند،  می پذیرفته دانشگامی  مختلف مقاطع در که را مشموالنی  موظفند ها دانشگاه  -1 

 12+ پلیس انتظامی الکترونیکی خدمات دفاتر به تحصگگیلی معافیت اخذ برای خوردگی، خط بدون دانشگگجویان، تحصگگیلی

 (3 شماره پیوست) نمایند، هدایت

ست د برگه در مندرج محتویات با دریافتی مدارک تعلیق و کنترل ضمن  مکلفند انتظامی الکترونیک خدمات دفاتر  -0  رخوا

 نام بتث با موافقت عدم یا نام ثبت مجوز و اقدام عمومی وظیفه سامانه  در اعالمی مندرجات ثبت به نسبت  تحصیلی،  معافیت

 تواند می وی مجدد، بررسی  جهت مشمول  تقاضای  و تحصیلی  معافیت صدور  عدم صورت  در. نمایند تحویل مشمول .  به را

  وظیفه کارشناس  توسط  الزم های بررسی  تا نموده، ثبت 112 پلیس دفتر در تحصیلی  معافیت صدور  عدم توجیه درخواست 

 .  گردد صادر تحصیلی معافیت شرایط احراز صورت در/  و معمول عمومی

 .نماید نام ثبت به اقدام و   وی  دانش اه به را نام ثبت مجوز است موظف مشمول  4 

ش اه   0 ست  موظف دان  امت انات از قب  و درج مشمول  دانشجوی   ر پرونده در را دریافتی   صیلی  معافیت ا

صی   ادامه از اول  نیم ال  پایان شجویانی     صیلی  معافیت که دان شده  صادر  آنان برای     م بع جلوگیری ن

سامی  و آورده صات   و ا شخ شجویان  قبی  این م ستان   عمومی وظیفه معاونت به  کلیف  عیین جهت را دان  شهر

 .نماید ارسال مربوط

 :گیرد نمی تعلق دانشجویی تحصیلی معافیت  یل افراد به -5

 . اند شده غیبت وارد که مشموالنی -الف

 تواند مین کارشناسی   التحصیل  فارغ: مثال عنوان به. اند شده  التحصیل  فارغ تحصیلی  مقطع همان در قبال که مشموالنی  -ب

 .کند تحصیل کارشناسی مقطع در مجددا

 .  باشد شده سپری تحصیلی سال یک از بیش متوسطه، مقطع فراغت تاریخ از که مشموالنی -پ

صره  شموالن  اولیه، غیبت بدون اعزام برگه دارندگان برای: تب شموالن  یا و غیبت فاقد وظیفه م  دونب موقت معافیت دارای م

 .باشد نمی مالک قبلی مقطع فراغت تاریخ از یکسال از بیش گذشت عدم شرط غیبت،
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شجویانی    ج شمولیت  سن  به ورود از پس که دان ش اه  از یا نموده   صی    رک م شند  شده  اخراج دان   م ر. با

  قرراتم برابر آنان اخراج و   صی    رک وضعیت  یا و باشند  شده    صی   به اعاده قانونی  شرایط  رعایت با اینکه

 .باشد شده اصالح

 فانصرا    صی   ادامه از معرفی مهلت با ارفاقی سنوات  در اولیه  سنوات  سقف  ا مام از بعد که دانشجویانی   ج 

 .باشند داده

شجویانی  -چ سطه  به و شده  پذیرفته باالتر و پیوسته  کارشناسی   تحصیلی  مقطع در که دان صراف  وا  از ارجخ لمعاد مدرک ان

  اردانیک معادل مدرک و انصراف  پیوسته  کارشناسی   مقطع از که دانشجویی  مثال. اند نموده اخذ تر پایین مقطع اولیه سنوات 

  حصیلیت سنوات سقف در آنکه مگر شود، مند بهره تحصیلی معافیت از باالتر مقاطع در خدمت پایان تا تواند نمی نموده، اخل

 .باشد شده التحصیل فارغ ،(سال 5.  0 یعنی) کاردانی مقطع اولیه

صره  شجویان : 1 تب صرافی  دان   اولیه تسنوا  در که شرطی  به گردند، می التحصیل  فارغ تر پایین تحصیلی  مقطع یک با که ان

  وسته ناپی مقطع در تحصیلی  معافیت صدور  صورت  این در باشند،  شده  التحصیل  فارغ تر، پایین مقطع همان شده  اخذ مقطع

 .بود خواهد بالمانع باالتر

صیلی   معافیت صدور  از پس چنانچه  0  شخص     ست  برگ در مندرج اعالعات که گردد م   معافیت درخوا

صیلی  شتباه     شمول  که این یا و بوده ا   معافیت دریافت به اقدام  لط  اعالعات ارائه یا حقیقت کتمان با م

 .گرفت خوا د صورت قانونی برخورد متخلفین با و باع  صادره   صیلی معافیت باشد  کرده   صیلی

 دانشجویی   صیلی مقررات و ضوابط  ب

 :است زیر شرح به دانشگاهی مختلف مقاطع در مشموالن تحصیلی سنوات -ا

 

 مدت معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 سال 5.2 کاردانی 1

 سال 3 کارشناسی ناپیوسته 5

 سال 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته 3

 سال 2 کارشناسی پیوسته 4

 سال 6 کارشناسی ارشد پیوسته 2

 سال 8 دکتری پزشکی پیوسته 

 سال 6 دکتری تخصصی 

 

 .باشد می آن از بعد و 22 مهر ورودی دانشجویان شامل فوق تحصیلی سنوات: تذکرا

 ماه مهر از گردند، می تحصیل به مشغول دانشگاه در آن، از قبل یا سالگی 17 سن در که مشموالنی تحصیلی سنوات: 0 تذکر

شمولیت  سن  به ورود سال  شموالنی  و( سالگی  11 ماه مهر از) م صیل  به شروع  آن از بعد یا و سالگی  11 در که م   می تح

 .شود می محاسبه( بهمن اول یا مهر اول) دانشگاه سوی از اعالمی تاریخ همان از نمایند،
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 ش اهدان خاص موارد کمی یون موافقت با نشوند    صی  ا مام به موفق اولیه سنوات در که دانشجویانی:    ذکر

   رم دو  ا حداکثر شدن   شناخته  شرایط  واجد صورت  در   صی    م   شهرستان   1 + پلیس دفتر به آن اعالم و

  شرایط وجود صورت در. شد خوا د صادر دفا ر سامانه عریق از آنان برای ای مرحله بصورت ارفاقی سنوات مجوز

   مدت ظرف حداکثر موظفند  ا دانش اه  قانون (   ) ماده(  )  بصره  موضوع  ارفاقی سنوات  در   صی   ادامه

شجو  ماه ست  فرم  کمی  با  ارفاقی سنوات  مجوز دریافت جهت را دان  دفتر به  ارفاقی    صیلی  سنوات  درخوا

ست  ثبت امکان گردد  می  اکید. نمایند  دایت 1 + پلیس   ا مام از پس ماه   حداکثر ارفاقی  سنوات  درخوا

 . باشد می پذیر امکان 1 +  پلیس دفا ر کاربران  وسط    صیلی اولیه سنوات

شجویان  -0  تحصیل  از فراغت امکان که شوند  بهرمند ارفاقی سنوات  از توانند می شرطی  به مختلف، مقاطع در مشمول  دان

 اتسنو اول ترم از توانند می ای مرحله صورت به زیر شرایط بودن دارا صورت در لذا باشند، داشته را ارفاقی سنوات مدت طی

 :شوند مند بهره ارفاقی

 . باشد واحد 32 حداقل شده گذرانده درسی واحدهای آنکه شرط به: ناپیوسته کارشناسی و کاردانی* 

 .باشد واحد 15 حداقل شده گذرانده درسی واحدهای تعداد آنکه شرط به: پیوسته کارشناسی* 

 .  باشد واحد 11 حداقل شده گذرانده درسی واحدهای تعداد آنکه شرط به:  ناپیوسته ارشد کارشناسی* 

 . باشد واحد 152 حداقل شده گذرانده درسی واحدهای تعداد آنکه شرط به پیوسته ارشد کارشناسی* 

 .باشد واحد، 112 حداقل شده گذرانده درسی واحدهای تعداد آنکه شرط به(: ای حرفه) پیوسته دکترای* 

 .  .باشه مانده باقی رساله ز ا دفاع فقط و گذرانده را نظری واحدهای تمامی آنکه شرط به: پیوسته نا تخصصی دکترای* 

 بیش پیوسته  کارشناسی   مقطع در و واحد، 52 از بیش ناپیوسته  کارشناسی   و کاردانی مقطع در که دانشجویانی  برای: 1 تذکر

  ارفاقی سنوات  مجوز باشند،  کرده پاس را باال در شده  تعیین واحدهای تعداد مقاطع سایر  در و باشند،  کرده پاس واحد122 از

 .  گردد صادر ساله یک و صورت به

سی   و کاردانی مقطع در شده  پاس واحدهای چنانچه: 0 تذکر شنا سته  کار سی   مقطع در و واحد، 52 تا 32 بین ناپیو شنا   کار

سته  شد،  واحد 122 تا 15 بین پیو صورت  ارفاقی سنوات  مجوز صورت  این در با   لحاظ با و ترم یک ترم یک) ای مرحله ب

  کتبی تعهد مشموالن  این از. گردد صادر ( ترم هر در واحد 15 حداقل کردن پاس دیگر عبارت به مناس   تحصیلی  پیشرفت 

 .گردد اخذ ارفاقی سنوات رسمی نامه تعهد فرم برابر

  در اصرف  نشوند،  تحصیل  از فراغت به موفق( ارفاقی+  اولیه سنوات ) تحصیلی  مجاز سنوات  در که مشموالنی  از دسته  آن -3

شتن  صورت  س  با معرفی، مهلت اول نیمسال  طی تحصیل  از فراغت امکان و ارفاقی سنوات  در تحصیلی  پیشرفت  دا  تدرخوا

 برای ترم یک مدت به غیبت لحاظ بدون معرفی مهلت در تحصیل  ادامه مجوز صدور  ،12+ پلیس دفتر در آن ثبت و دانشگاه 

  معرفی عدم صورت  در است  بدیهی. گردد می صادر  هوشمند  بصورت  دفاتر طریق از مجوز این ضمنا . شد  خواهد فراهم آنان

 .شد خواهد غیبت وارد وی ،(معرفی ساله یک قانونی مهلت در مشمول

شجویان : 1تبصره    ینم ارفاقی سنوات  اخذ شرایط  واجد و رسانده  اتمام به را تحصیلی  اولیه سنوات  که کارشناسی   مقطع دان

 باشند،

 نای در نمایند، اخذ را( کاردانی معادل) تر پایین مقطع معادل مدرک بتوانند معرفی مهلت در ترم یک مجوز صدور  با چنانچه

 .بود خواهد بالمانع معرفی مهلت اول ترم قال  در تحصیل ادامه مجوز صدور | صورت



37 

 

 این زا معرفی، مهلت و ارفاقی سنوات  ضوابط  تکمیل و دانشجویان  ارفاقی سنوات  سامانه  کامل استقرار  به توجه با: 0 تبصره  

  تعیین به بتنس بایستی اند، نگردیده التحصیل فارغ نیز معرفی مهلت در و نموده سپری را ارفاقی سنوات که دانشجویانی پس

 غایرم عمومی وظیفه های رده توسط  غیبت لحاظ با تحصیل  ادامه مجوز صدور  فلذا. نمایند اقدام خود خدمتی وضعیت  تکلیف

 .باشد می ممنوع و بوده اجرایی ضوابط و قانون

ش اه   0 ست  موظف دان ست ی  ا صیلی  پیو صیلی  مجاز سنوات  و    شجویان     شمول  دان   مدت عول در را م

صی   شمول  که صور ی  در و نموده کنترل    صورت  ماه ۶ از بیش م ش اه  با موجه  یر ب شت  ار باط قطع دان   دا

  م   شهرستان   عمومی وظیفه معاونت به وقوع  اریخ از ماه   مدت ظرف حداکثر را مرا ا و  لقی   صی    رک

 .نماید اعالم دانش اه استقرار

 :  است بالمانع زیر شرایط رعایت با ها دانشگاه در دانشجویان انتقال -6

 .مقصد و مبدأ دانشگاه موافقت - الف 

 .گردد می محاسبه مقصد دانشگاه تحصیلی سنوات جزو مبدأ دانشگاه تحصیلی سنوات -ب

 . نباشد مبدأ دانشگاه از انصراف دلیل به دانشجو انتقال -پ

 .باشد نبوده مجدد پذیرش با آزمون در قبولی واسطه به انتقال -ت

صره  صیلی،  معافیت اجرایی نامه آیین( 3) ماده برابر: 3 تب شته  تغییر یا انتقال تح شجو  ر صراف  به نیاز که مواردی در دان  و ان

 .دننمای تجاوز تحصیلی مجاز سنوات حداکثر از که بود خواهد تحصیلی معافیت مشمول صورتی در باشد، نمی مجدد آزمون

صورت ) آزمون یک در شدگان  پذیرفته جزء که داوعلبانی  ۷  در پذیرش سال   مان آزمون در ظرفیت  کمی  ب

 رشته   غیر و انتقال شرایط  چنانچه اند  گرفته قرار متمرکز نیمه   صیلی   ای رشته  از یکی  ر در  (اول دانش اه 

  ورتص  این در گیرد  قرار مربوط دانش اه   أیید مورد مرا ا و داشته  وجود آموزشی  مقررات برایر مقطع  غییر با

صراف  به نیاز صیلی  معافیت ابطال با و نبوده ان صیلی  معافیت صدور  اولیه     ش اه     شته )جدید دان  یمهن ر

 .است بالمانع قبلی شده عی   صیلی سنوات احت اب با( ظرفیت  کمی  با متمرکز

ش اه   8 ست  موظف دان صراف   فرا ت  از پس ا صی    رک ان شجو   اخراج یا و     برگ  کمی  با را مرا ا دان

ضعیت  آخرین واعالم صیلی  و شجویان      ستان   عمومی وظیفه معاونت به ماه سه  مدت ظرف حداکثر دان  شهر

 .نماید ارسال   صی  م  

  مزمان آنان پذیرش صورت  در و باشند  نمی خدمت به شا    وظیفه سربازان  از نام ثبت به مجاز  ا دانش اه     

شتغال  خدمت  با ش اه  در   صی   به ا ش اه  در مربوط متصدیان  با و ملی دان .  رددگ می برخورد مقررات برابر دان

 .بود خوا د مشمول و مربوط دانش اه  وجه آن از ناشی  بعات کلیه ضمنا

شجویان      صرافی   دان صی     رک با اخراجی ان ست  با    ش اه  درخوا صویا  و مربوعه دان  موارد کمی یون   

 :نمایند ن ص  به اعاده  وانند می زیر شرایط با استانی  با مرکزی خاص

 .باشد نشده سپری یکسال از بیش آنها تحصیل ترک یا اخراج انصراف، تاریخ از - الف 

 . باشند داده تحصیل ترک یا اخراج انصراف، قانون( 03) ماده( 1) تبصره موضوع اولیه سنوات در - به

 .باشند نشده اعزام خدمت به -ت
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 .باشد داشته وجود ارفاقی+  اولیه سنوات) قانون( 33) ماده موضوع تحصیلی سنوات مجاز سقف در فراغت امکان -ت

 .گردد نمی محسوب انصراف بار یک جزو انصرافی، دانشجویان تحصیل به اعاده: 1 اتبصره 

  می کیپزش معافیت درخواست ،(اخراج یا تحصیل ترک انصراف) تحصیلی معافیت اتمام ثبت از پس که دانشجویانی: 0تبصره 

 آنان برای تحصیلی  معافیت احیای الذکر، فوق تحصیل  به اعاده شرایط  سایر  لحاظ با دائم، معافیت اخذ عدم صورت  در دهند،

 .بود خواهد بالمانع

 از استفاده امکان سال  یک مدت ظرف حداکثر   صی  به بازگشت عدم صورت در اخراجی دانشجویان:   بصره 

 . ندارند را   صیلی معافیت

  پس الس  یک تا که صورتی  در انصرافی  دانشجویان  تحصیلی  معافیت تحصیلی،  معافیت اجرایی نامه آیین( 7) ماده طبق -13

صراف،  تاریخ از شته  یا مقطع در ان شگاه  یا ر صیل  مدت طول در شوند،  پذیرفته علمیه حوزه یک با جدید دان   مقاطع در تح

  باشد،  گرفته صورت  قانون( 33) ماده( 1) تبصره  موضوع  تحصیلی  اولیه سنوات  مدت در انصراف  اینکه به مشروط  دانشگاهی 

 .شد نخواهد محسوب جدید تحصیلی سنوات جزو قبلی تحصیل مدت صورت این در که است تمدید قابل بار یک فقط

 

 شیوه نامه اجرایی: 

اه  دانشگگگ ر وبسگگایتزیر پرتال آموزش ددانشگگجویان پسگگر برای آگاهی از شگگیوه دریافت معافیت تحصگگیلی خود به  -

 مراجعه نمایند.

http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx 
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 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان 

 

 مدت تعهد خدمت آموزش رایگان :الف

، شگگاهد، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، پذیرفته  1تعهد خدمت دانشگگجویان پذیرفته شگگده سگگهمیه های آزاد، منطقه  -

صورت یک برابر مدت                     صی ب ص سته و دکتری تخ شد ناپیو سی ار شنا سته، کار سی ناپیو شنا شدگان دوره های کار

 می باشد.تحصیل 

، مدت تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل   بالیای طبیعی( و مناطق درگیر 3و  0)منطقه  برای سایر پذیرفته شدگان   -

 در نظر گرفته می شود.

س              - صیل و برح شجویان فارغ التح شابه با دان ضی دریافت مدرک معادل کاردانی، م شجویان متقا تعهد خدمت دان

 منطقه قبولی آنها لحاظ می شود

صیل        - صرفا با توجه به مدت تح صرافی و اخراجی  شجویان ان سبه      تعهد خدمت دان شده محا سال های ثبت نام  و نیم

 می شود.

 ب( پایان تعهد خدمت آموزش رایگان

به دانش آموختگان متعهد خدمت، بدون ایفای نعهدات خویش، برای خدمت در داخل کشور،   نامه موقت ارائه گواهی -

 منوط به داشتن شرایط زیر و عدم تعهد به دستگاه های اجرایی و بورس دهمده بالمانع است:

 انجام امور دانش آموختگی و تسویه حساب با دانشگاه .1

 تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقساط یا پرداخت بدهی .0

 تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه )مختص آقایان( .3

 ارائه گواهی نامه یا دانشنامه به دانش آموختگان با داشتن شرایط زیر بالمانع است -

 ختگی و تسویه حساب با دانشگاهانجام امور دانش آمو .1

 تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور .0

 تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه )مختص آقایان( .3

 لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارت علوم یا سایر دستگاه های اجرایی .3

 ره روزانهپایان تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دو .5

 

 شیوه نامه اجرایی 

 زیرپرتال آموزش مراجعه نمایید. –بمنظور آگاهی از نحوه لغو تعهد آموزش رایگان به سایت دانشگاه  -1

http://education.esfarayen.ac.ir/CFEC.aspx 
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روند در واست دریافت  وا ی نام  مو ت پایا         و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا   - 19 شکل

 دان جویی

 

 
 

 روند در واست  دور دان نام  و  ردش  ار آ  از  ری  در واست  ا  آموزشی در پر ا  دان جویی - 21 شکل

م  و  آ ایا 

 دور در واست 

 تیدان نام  و ارسا  پ

   

 ار  پایا   دمت و یا  

م اف ت دا   دارید 

 د ی     ندو  رفا  را 

پردا ت  رد  اید 

د    ین   مبر را پردا ت  ر

اید 

  ر

   

پردا ت مالی

  ر

   

آیا  وا ی مو ت  ود را 

  ویل داد  اید 

   

  ر

رد در واست

  ر

  ر

 ارشنا  فار  

الت     
دان جو  روزان   ود  اید 

ا ل و   هد آموزش را ی ا  ر

انجام داد  اید        

  ر


