بخشنامه هاي مهم
( صادره از اداره كل امور آموزشي )

موضوع بخشنامه  : 1لزوم بررسي برگ انتخاب واحد دانشجو
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بخشنامه  : 2آموزش رايگان دانشجوي انتقالي از خارج كشور

براساس مصوبه مورخ  7711/0/0شوراي انتقال مقرر گرديده است ،دانجتيويانك ته ات او مصتوبه
جور منتق شده اند و او آمووش رايگتا استتداده ترده انتد بته
 7712/8/9شوراي مذ ور به دانجگاههاي داخ
ميزا يك برابر و دانجيويانك ه بعد او مصوبه فوق به دانجگاههاي داخ معرفك گرديتده انتد بته ميتزا دو برابتر
مدت تحصي در ايترا ختدم ،ننتد و در تتورت اتدا انيتاا ختدم ،معرفك شتدگا ات او مصتوبه يتك برابتر و
دانجيويا معرفك شده بعداو مصوبه دو برابر هزينه هاي تحصيلك خود را به حستا ووارت التوا تحقيقتات و
فناوري

بخشنامه  - 3تاييديه هاي مدرك تحصيلي قبلی

پيرو نامههاي شماره  07/19177مورخ  7782/9/01و  07/17718متورخ  7719/9/09بته االت م ميرستاند
براساس مقتررات اختذ تاييديته ديتملو متوستاه بتراي دانجتيويا داراي متدرم ديتملو متوستاه ن تاا تديو و
تاييديه پيش دانجگاهك براي دانجيويا داراي مدرم پيش دانجتگاهك ن ااجديتد و تاتابم منتدرجات آنهتا بتا
مدارم ارائه شده موجود در پروندههاي تحصتيلك ليته دانجتيويا آ دانجتضده يتروري است،خ اتذا خواهجتمند
اس ،دستور فرماييد پروندههاي تحصيلك آنا را به د  ،مورد رسيدگك ترار داده و يتما اات ا متوارد اشتضال و
مغايرت فهرس ،مجخصات افرادي را ه تاييديههاي آنا واتت نجتده است ،تهيته و نتييته را بته ايتا اداره ت
اا ا نندخ بديهك اس ،درتورت ادا وجود تاييديههاي مذ ور در پرونده ادامه تحصي دانجيويا ذيترب امضتا
پذير ناوده و آمووش دانجضده موظف اس ،مراتب را فورا به آنا اب غ و پيگيري نمايتتتدخ

بخشنامه  – 4حذف نمره ميان ترم

پيرو نامه شماره  07/7970مورخ  7787/2/8بدينوسيله مصوبات جلسه مورخ  7787/7/8شوراي
آمووشك دانجگاه بجرح وير جه ،اال م و ا داا مقتضك اا ا ميگرددخ
- 7باتوجه به ماده  02آييا نامه آمووشك مصو سال  7711شوراي اااك برنامهريزي و تاصره آ و ازوا حضتور
دانجيو در امتحا پايا نيمسال تحصيلك درتورت غيا ،موجه دانجيو در امتحا پايتا نيمستال نمتره امتحتا
ه توس استاد بعنوا سمتك او نمره درس در ن ر گرفتته شتده بته
ميا ترا و يا نمره ساير تضاايف درسك
شرال ارايه درخواس ،تاك دانجيو به دانجضده مربوال مكتواند در ارنامه و فهرس ،نمرات دانجيو ثا ،نجتود
و هما تدر غايب درج گرددخ

بخشنامه  -7لزوم ثبت نمره در فهرست نمرات
بدياوسيله مصوبات جلسه مورخ  7787/8/8شوراي آمووشك دانجگاه جه ،استحضتار و ا تداا موا بته
شرح وير اا ا مك گرددخ خواهجمند اس ،دستور فرمايند مصوبات مذ ور به د  ،رااي ،و اجرا گرددخ
-1هرگونتته ايتتافه تترد درس حداكثرتاپايانزمانحذفواضااافه امضا پتتذير استت ،و پتتن او آ
نمكباشدخ
-2درج نمره امتحا رسمك فق
پذيرفته نخواهد شدخ

درصورت ثبت در فهرست نمرات مربوط اب

-3براي دانجيويانك ه بيش او  722واحد درستك گذراندهانتد فترا گتواهك
مويوم عدم فراغت از تحصيل دانشجو به ويوح ذ ر گرددخ

ابتت

ا تتداا

اول اس ،و ختارج او فهرست،

بته نحتوي اتت ح شتود ته در آ

-4چنانچه دانجتيويك بتا حتدا ر  8واحتد درستك در تترا تابستتانك فارغااتحصتي شتود انتختا  8واحتد دروس
با يمانده با ن ر دانجضده و گروه آمووشك مربوال در ترا تابستانك با رااي ،ساير شراي و مقررات ب مانع اس،خ
-5مصوبات مربوال به دروس امومك تربي ،بدنك 7و:0
الف :شوراي آمووشك دانجگاه تا يد مكنمايد ه انتخا
او الي چهارم دورا تحصي باشدخ

دروس تربي،بدنك 7و 0توس

دانجتيويا او نيمساا

ب :مقررات و آييانامههاي آمووشتك درخصتود دروس تربي،بتدنك امتومك 7و 0او جملته حضتور و غيتا اختذ
امتحا به مو ع و رااي ،تقدا و تأختتتر در انتختا دروس فتوق ثات ،نمتره  2/7بتراي غيات ،بتيش او حتد ميتاو در
سهاي درسك و نمره تدر براي غيا ،در امتحا و ادا اخذ امتحا ميدد و … با جدي ،رااي ،شودخ
ج :دانجتتضدهها بتتا همتتاهنگك دانجتتضده تربي،بتتدنك برنامتتهريزي مناستتاك را بتتراي ثا،نتتاا مرتتتب دانجتتيويا
متقايتك باوريضنواخ ،و هماهنگ انياا دهندخ
د :اخذ امتحان تكدرس (و ياا پايت تارم) بتراي دروس تربي،بتدنك امتومك 7و 0باتوجته بته املتك بتود ايتا
دروس او نيمسال اول سال تحصيلتتتك  7787-80او تاريخ تصويب  7787/8/8مياو نمكباشدخ

بخشنامه  - 8رعايت آيين نامه آموزشي
پيتترو نامتته شتتماره  07/1812متتورخ  7787/7/79و بخجتتنامههاي ا ت او آ بتته من تتور همتتاهنگك و
روشا بود روند امور براساس آييانامههاي آمووشك و مصوبات شتوراي آمووشتك دانجتگاه بدياوستيله متوارد
وير را براي ادا بروو مجض ت آمووشك در رونتد تحصتيلك دانجتيويا و تاهش فراهتاي اتت ح ارنامته جهت،
استحضار و ااف توجه همضارا در آمووش دانجضدهها و گروههاي آمووشك اا ا مكداردخ
 -7ليه دانجيويا دانجگاه تهرا متقايك انتقا بصورت مهمان تكدرس موظدند با ن ر دانجضده نتاا دروس
انتخابك را در برگ انتخا واحد بطور رسمي ثا ،نمايندخ
 -2براي دانجيويانك ته تترا امت در دانجتگاه ديگتر مهمتا مكشتوند موا است ،او ستر تتترا ً مهماان در
دانشگاه ديگر مانند سر ترا مرخصك تحصيلك استداده نمايندخ
-0رونوش ،فرا يا مضاتاه براي انتقال دانجيو بصتورت مهمتا بايتد جهات ضابد در پروناده تحصايلي وي باه
امور آمووشك ارسال گرددخ
موقع به اداره
-7انتقال بصورت مهمان دانجيوي دانجگاه بصورت ترم كامل در دانجگاههاي شهر تهرا مجاز نيستخ
-2دروسك ه دانجيوي دانجگاه تهرا در دانجگاه مقصد با نمارات كمتار از  )11-11/99( 12گذرانتده است،
در ارنامه اينا ثا ،شده ايضا دانجيو موظف اس ،آنها را مجددا اخذ نموده و بگذراند.
تبصره :1نمرات دروس غيرامومك بيا  12تا  13/99درتورتك ه مورد تاييد استاد و گروه آمووشك مربوال وا ع
نجود مجمول مقررات فوق مكباشدخ
تبصره :2نمرات بتيا  12-11دانجتيويا دانجتگاه ته او الريتم معرفتك گتروه آمووشتك و دانجتضده در ستا
دانجگاههاي وا ع در شهر تهرا گذرانده يا مكگذرانند يا ن ر استاد و گروه آمووشك مربوال اب اول اس،خ
-7كنتر به موقع برگهاي انتخا واحد اوايه حذف وايتافه و نتترل نهتايك دانجتيويا ميتاو بته تحصتي
جلوگيري او انتخا واحد غيرمياو و رااي ،حدنصا واحدهاي انتخابك الزامي است.
تبصره :حدنصا

واحدهاي انتخابك دانجيويا

بتراي

دوره روزانه /شبانه به شرح جدول پيوس ،مكباشدخ

-1دانجيويانك ه بدو اخذ ميتوو بتراي ثا،نتاا مراجعته ننماينتد و همچنتيا دانجتيويا مجتروال ته براستاس
آييانامههاي آمووشك مربوال محروا او تحصي شناخته شوند و دانجيويانك ه سنوات تحصتيلك آنهتا بته اتمتاا
رسيده و يا براساس حضو متيه انضااالك دانجيويا دانجگاه محروا او تحصي مو /،دايو شناخته شتدهاند
مجاز به ثبتنام و شركت در كالسهاي دروس انتخابي نميباشند.
-1دانجتيويانك ته ليته واحتتدهاي درستك دوره تحصتيلك ختتود را گذراندهانتد موظتف هستتتند بالفاصاله بااراي
تسويهحساب و تحويل كارت دانشجويي و پيگيري وضعيت واحدهاي گذرانده شده به گروه آموزشاي
و اداره خدمات آموزشي دانشكده مراجعه كنند .درغيراينصورت هرگونه عواقا آموزشاي ياا مشاكالت
نظاموظيفه ناشي از تأخير آنان متوجه خودشان خواهد بود.
-8دانجيويك ه دروس دوره تحصيلكاش به پايا نرستيده باشتد حتتك اگتر يتك واحتد با يمانتده داشتته باشتد
بايستك موعد ثبتنام مانند ساير دانجيويا مراجعه و در برگ انتخاب واحد رسمي ثا،نتاا نمايتدخ بتديهك
استت ،چنانچتته درس با يمانتتده بصتتورت تضتتدرس گذرانيتتده شتتود براساااس تاااريال اعااالم نمااره و تقااويم
فارغالتحصيلي تاريال فارغالتحصيلي دانشجو تعيين ميشودخ
-9هرگونه درخواس ،ادامه تحصي دانجيويانك ه منع ثبتنام دارند مكبايس ،ابتدا در دانشكده بررستك و
پن او الرح در شوراهاي مربوال الام مصوبات و بخجنامههاي آمووشك با مدارم موا در اسرمو  ،بته اداره ت
امور آمووشك ارسال شودخ
-72ثا،ناا دانجيوي مهما او دانجگاههاي ديگر تهرا – شهرستا بتراي هر نيمستال حداكثر  8و ياا كمتار
از  8واحد درسي بطور مستقيم توسد دانشكده بالمانع استخ بديهك اس ،ثا،ناا دانجيوي مهمتا بتا
بيت از  8واحد درسي منوال به الك مراح موا و وصاو حكام مربتوال ارستااك او اداره ت امتور آمووشتك

امضا پذيرخواهد بودخ
-77هرگونه درخواس ،حذف و احتسا
مستند مورد ا داا موا وا ع شودخ

دروس دانجيويا در هر نيمسال بايد باه موقاع رسايدگي و بتا متدارم

بخشنامه  -9تغيير رشته دانشجویان ساعی و کوشا

پيرو بخجنامه شماره 0/87291مورخ  7787/77/01در خصود تغيير رشاته دانشاجويان سااعي و
كوشا به پيوس ،تصوير فرا مربوال ارسال مك گردد خ به اال م مك رساند ؛ اينگونته دانجتيويا در تتورت احتراو
ننتد خ بتديهك
شراي مربوال و تماي به تغيير رشته مك بايس ،الام آيتيا نامته داخلتك فترا متذ ور را تضميت
اس ،در تورت ارايه فرا تغيير رشته اادي ه منوال به بررسك نمره آومو رشته مورد تقايا است ،درخواست،
دانجيو بر اساس مندرجات ارنامه محرمانه تغيير رشته و انتقتال رستيدگك و در تتورت اتدا احتراو نمتره آومتو
اينا اااده مك گردد خ

تسهيالت ویژه تغيير رشته دانشجویان دانشگاه تهران
آ آیين نامه ( داخلی ) نحوه بررسی درخواست تغييار رشاته دانشاجویان سااعی و کوشاا دانشاگاه
تتهران
( عليرغم فاقد نمره آزمون بودن کد رشته مقصد )
 -7گذراند دو  0نيمسال تحصيلی متواای با شرای ویر و با حدا  78واحد در هر نيمستال و بتا ميتانگيا
 71در رشته های فنی مهندسی و ميانگيا  78در رشته های دیگر اازامی اس ،خ
-7-7

حدا

-0-7

در کارنامه دانجيو هيچ گونه درسی با نمره مردودی

-7-7

دروس معافی به هيچ وجه جزو دروس گذرانده شده محسو

-0

 %72او واحدهای انتخابی باید او دروس اتلی رشته باشد خ
ه

وجود نداشته باشد خ
نمی شود خ

وما ارایه درخواس ،و تکمي فرا در اداره آمووش دانجتکده ماتدا پایتا نيمستال دوا ستال اول تحصتيلی
دانجيو پن او گزارش کليه نمرات دروس انتخابی مربوال به نيمسال دوا سال تحصتيلی حتداک ر تتا اول
شهریور ماه می باشد خ

تاصره  : 7به درخواستهایی که ا
داده نخواهد شد خ

او مواد مقرر یا پن او انقضای وما ارایه درخواس ،رسيده باشد ترتيب اثتر

تاصره  : 0ارایه درخواس ،دانجيویا رشته نيمه متمرکز برای رشته های نيمه متمرکز که ورودی نيمسال دوا
سال تحصيلی می باشند حداک ر تا نيمه بهما ماه سال تحصيلی بعد امکا پذیر خواهد بود خ
-7

ظرفي ،پذیرش درخواس ،متقاييا واجد شرای در هتر رشتته تحصتيلی بتا کتد مجتخد الاتم دفترچته
حتداک ر  %7ظرفيت ،پذیرفتته شتدگا
شماره  0راهنمای انتختا رشتته آومتو سراستری ستال مربتوال
معرفی شده در آ رشته در سال تحصيلی مربوال در دانجکده مادا اس ،خ

تاصره  :م ک انتخا  % 7ظرفي ،پذیرش در شرای مساوی با توجه به نمره آومو رتاته اکتستابی معتدل کت
پيش دانجگاهی و معدل دو نيمسال مادا و خخخ در مقایسه با سایر داواللاا خواهد بود خ
-2

ظرفي ،پذیرش ایا گونه درخواس ،ها در رشته مقصد  % 72ک

ظرفي ،پذیرفته شدگا معرفی شتده آ

رشته در سال تحصيلی مربوال
-7

الام کد رشته مندرج در دفترچه راهنمای مذکور

اس ،خ

اخذ موافق ،او شورای آمووشی گروه مقصد و شورای آمووشی دانجکده مقصد اازامی اس ،خ

تاصره  :دانجکده مقصد موظف اس ،همه تقاياها را به مو ع و یکيا بررسی و نتایج را ب فاتله به اداره ک
آمووشی دانجگاه اا ا نماید خ
-1

امور

پن او ارجام تقايا ها و مدارک مربوال با تایيد کميسيو بررسی موارد خاد دانجگاه تهترا حکتو تغييتر
رشته اعی تادر می شود خ

تاصره  -تغيير رشته منوال به ميهما شد در گروه آمووشی مقصد ناوده و او هما ابتدا اعی اس ،خ
-1

پن او تدور حکو تغيير رشته و ثا ،ناا در رشته جدید باوگج ،دانجيو به رشتته التی امکتا پتذیر
نيس ،خ

-8

ایا آیتيا نامته در  8متاده و  7بنتد و  7تاصتره پتن او الترح و تصتویب در جلسته متورخ  7787/8/02شتورای
آمووشی دانجگاه و جلسه مورخ  87/72/77کميسيو بررسی متوارد ختاد دانجتگاه تهترا بترای پذیرفتته
شتتدگا دوره هتتای کارشناستتی پيوستتته متمرکتتز و نيمتته متمرکتتز رووانتته وشتتاانه نوبتت ،دوا آومتتو
او پایا نيمسال دوا سال تحصيلی  7787-82اب اجرا اس ،خ
سراسری سال  7787و پن او آ

بخشنامه  - 11رعایت حد نصاب واحدهای درسی
پيتترو نامتته هتتای شتتماره  07/10101متتورخ  7782/77/72و  07/8907متتورخ  7787/1/9و شتتماره  07/17188متتورخ
 7787/72/1و شماره  07/00798متورخ  7787/77/72و شتماره  07/29771متورخ  7782/9/01و شتماره 707/1079
متتورخ  7787/0/01و  707/02878متتورخ  7787/7/71بتته استحضتتار متتی رستتاند ؛ در کارنامته هتتای تعتتدادی او فتتارغ
دانجيویا گاهی او ات مجاهده شده و همچنا نيز مجاهده می شود اليرغو تذکرات التی
ااتحصي
و آیتتيا نامتته هتتای آمووشتتی و بخجتتنامه هتتای مکتترر مانتتی بتتر تاکيتتد در اتتدا پتتذیرش واحتتدهای انتختتابی متتاواد
دانجيودر کارنامه تحصيلی او نيمسال اول سال تحصيلی  7787-80وپن او آ دانجتيو واحتد -واحتدهای متاواد
غير مياو انتخا و در برگ نهایی وی تایيد شده و موج شرکت دانشجو در جلسه -جلسات امتحاان آنهاا
گردیده است  .اینگونه موارد به ناچار باید در جلسات کميسيو بررسی موارد ختاد دانجتگاه ماترح و ایتا امتر
موجب افزایش اب توجه پرونده ها در آ کميسيو می گردیدخ با توجه به تعداد فارغ ااتحصي نی که ایا مجتک
را در کارنامه خود داشتند مويوم در جلسه مورخ  7787/7/09کميسيو بررسی متوارد ختاد دانجتگاه ماترح و
مقرر شد ؛ مواردی که پتردین هتا دانجتکده هتا دالیال و مساتندات خاصای در ایان خصاوو مرباوط باه
کارنامه دانشجویان مورد بحث از نيمسا او سا تحصيلی  1381-82الی نيمسا تابساتانی ساا
تحصيلی  1384-85را دارند مراتب را به طاور جداگاناه بترای هتر دانجتيو کتاتا اات ا نماینتد تتا موضاوع
توسد مدیر کل اماور آموزشای متورد بررستی و ا تداا موا وا تع و در صاورت مساتندات منطقای و قابال
قبو تایيدو مجوز اصالح کارنامه تادر گردد خ
خواهجمند اس ،دستور فرمایند همکارا محترا اداره آمووش با توجه به تقتویو دانجتگاهی مصتو و بخجتنامه
هتای متذکور و در ن تر گترفتا ومانهتای حتذف و ايتتافه  -حتذف ايتاراری  -کنتار نهاایی نيمساا او سااا
تحصيلی  1385-88که خاد اداره آمووش پردین  /دانجکده بوده و برای جلوگيری اینگونه موارد اشتکال متی
باشد حداک ر د  ،موا را برای رعایت حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی دانشجو در هار نيمساا بته
ام آورند خ بدیهی است با توجه باه آیاين ناماه آموزشای ومقاررات مرباوط از پایاان نيمساا ماذکور
واحدهای مازاد تحت هيچگونه شرایطی قابال قباو نباوده و از کارناماه دانشاجو حاذف مای شاود و
وی موظف است آنها را مجددا در نيمسا بعدی اخذ و بگذراند.
در يما مويوم در کميته راهاری سيستو جامع آمووش دانجگاه بترای بررستی و اامتال مقتررات :نحتوه حتذف
دروس او کارنامه دانجيو روش ا داا خودکار توس سيستو جامع آمووش دانجگاه و خخخ و ستمن در جلسته
شورای آمووشی دانجگاه مارح و مورد اتخاذ تصميو وا ع خواهدشدخخ

بخشنامه شماره  - 11دانشجویان شاهد و ایثارگر

موضوع  :تسهيالت آموزشی جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر
بتته پيوستت ،تصتتویر بخجتتنامه هتتای شتتماره /71721و متتورخ  7787/77/71و شتتماره  21/177متتورخ
 7782/2/07و مصوبه  722مورخ  7712/1/71شورای اتاای برنامته ریتزی ووارت التوا تحقيقتات و فنتاوری ارستال
می گردد خ به استحضار می رساند ؛ بتا توجته بته الترح مويتوم در جلستات متورخ  7782/1/02شتورای آمووشتی
دانجگاه و جلسه مورخ  7787/2/08کميته منتخب ستاد شاهد و ای تارگر دانجتگاه و تعيتيا دستتورااعم اجرایتی
بخجنامه های مذکور به شرح ویر با همکاری و تایيد دفتر امور دانجيویا شاهد و ای تارگر آ پتردین  /دانجتکده
در نيمسال اول سال تحصيلی  7787-81برای کليه دانجيویا شاغ به تحصي موا امجراس ،خ
خواهجتتمند استت ،دستتتور فرماینتتد تقايتتای اینگونتته دانجتتيویا بتترای استتتداده او ستتایر متتوارد و منتتدرج در
بخجنامه های مذکور پتن او ارایته درخواست ،و تایيتد دفتتر محتترا امتور دانجتيویا شتاهد و ای تارگر دانجتگاه
توس آ معاون ،محترا به مو ع ا داا گردد خ

دستورالعمل اجرایی تسهيالت آموزشی جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه تهران

 -1تقايای دانجيویا برای استداده او سایر موارد مندرج در بخجنامه های متذکور پتن او ارایته درخواست ،و
تایيد دفتر امور دانجيویا شاهد و ای ارگر دانجتکده توست معاونت ،آمووشتی پتردین  /دانجتکده ا تداا متی
گردد خ
-2در خصود بند  7بخجنامه مزبور چنانچه دانجيوی شاهد و ای ارگر در امتحا درس یا دروس مربوال شترک،
ننماید با تایيد دفتر مذکور آ دروس برای وی به تورت ناتماا در کارنامه درج می شود خ
 -3دانجيوی شاهد و ای ارگر برای استداده او ایا مصوبه امتحا ميدد دروسی که در امتحا آنها غایتب بتوده
موظف اس ،تقايای کتای خود را به دفتر امور دانجيویا شاهد و ای ارگر پردین  /دانجکده تحوی دهد خ
-3-1مهل ،امتحا ناتماا اینگونه دروس حداک ر تا پایا نيمسال بعدی اس ،خ
 -3-2تاریخ ارایه درخواس ،دانجيو حداک ر  77روو ا

او تقویو امتحانات اس ،خ

 -3-3دانجيو با تایيد دفتر مذکور و با هماهنگی معاون ،محترا آمووشی پردین  /دانجکده می توانتد درس
را به تورت معرفی به استاد یا با شرک ،در جلسات امتحا پایا نيمسال همراه با دانجيویا
دیگر بگذراند خ در تورت ادا تمای دانجيو به امتحا ميدد درس او نيمسال الی حذف و دانجتيو متی
تواند آ درس را در نيمسال بعدی با راای ،مقررات مربوال اخذ نماید خ
مهل ،مقرر برای ارایه درخواس ،امتحا ميدد  :برای نيمسا
 :دوم پایان آبان ماه می باشد خ

او

 :پایان فروردین ماه و برای نيمساا

 -4در خصود محاساه مجتروالی  :تعتداد واحتدهای انتختابی دانجتيو در نيمستال بعتدی در ومتا حتذف و
ايافه در تورت مجروالی با واحدهای نمره دار مالک انتخاب واحد قرار نمی گيرد خ پن او گزارش و ثات،

نمرات امتحا ميدد و مجخد شد ويعي ،اعی و ميانگيا نمرات آ نيمسال الام مهل ،تعيتيا شتده
در بند  7واحدهای مازاد به علت مشروطی در نيمسال بعدی الام مقررات او کارنامه وی حاذف متی
شود خ
 -5اجرای مداد بخجنامه های مزبور برای کليه دانجيویا شتاغ
اول سال تحصيلی  7787-81اازامی اس ،خ

بته تحصتي

شتاهد و ای تارگر در نيمستال

 -8اجرای ماده  2برای دانجيو الام روال معمول و با ارسال فرا مربوال و الرح در جلسه کميستيو بررستی
موارد خاد دانجگاه امکا پذیر می باشد خ
 -7سایر مواردی کته متقايتی بته انتوا دانجتيوی شتاغ بته تحصتي محستو نمتی شتود و درخواست،
نيمستال دوا ستال تحصتيلی
استداده او تسهي ت بخجنامه ا او نيمستال اول ستال تحصتيلی 87-81
 87-82و نيمستتال اول و دوا ستتال تحصتتيلی  82-87او الریتتم اداره ک ت امتتور دانجتتيویا شتتاهد و ای تتارگر
تجتخيد و ارجتام مويتوم بته انتوا متوارد ختاد در جلسته کميتته
بررسی و در تورت تایيد آ اداره کت
منتخب ستاد شاهد و ای ارگر دانجگاه اب بررسی و الرح خواهد بود خ

بخشنامه شماره  - 12گزارش فارغ التحصيلی دانشجو

پيتترو نامتته شتتماره  707/71789متتورخ  7787/1/70داوتنامتته جلستته متتورخ  7787/1/79شتتورای
ستنوات گذشتته
آمووشی دانجگاه به استحضار می رساند ؛ تعدادی او گزارشها و کارنامه های فارغ ااتحصي
دارای اشکال هایی اوجمله  :تعداد واحتدهای انتختابی در یتی نيمستال اتدا تاايتم تتاریخ فتارغ ااتحصتيلی بتا
آخریا نيمسال تحصيلی یکسا ناود انوا رشته تحصيلی ويعي ،دروس ناتمتاا و خخخخ متی باشتدخدر التول
چند سال اخير با مراجعه متقاييانی که در گزارشها و کارنامه های آنها اینگونته اشتکال هتا مجتاهده متی شتد
برای ات ح آنها ا داا موا تورت می پذیرف ،ايکا موجب ترف و  ،الومنی می شتد و یتا متورد ااتتراه آنهتا
رار می گرف ،خ بعضی او ایا افراد حتی دانجنامه یا مدرک تحصيلی خود را ا دریاف ،کرده اند خ اتيکا او ستال
با هماهنگی پردین ها و دانجکده ها برای ات ح کارنامه هتا و
 7787تاکنو الام بخجنامه های ایا اداره ک
گزارش هایی که ارسال شده ا داا موا به ام آمده اس ،خ
مويتتوم در دستتتور جلستته متتورخ  7787/1/79شتتورای آمووشتتی دانجتتگاه تترار داده شتتد و بتته همتتراه پيجتتنهاد
دسترسی به فای راکد خروج مو  ،که توس پردین ها و دانجکده ها انياا متی شتود ماترح و بته شترح
ویر به تصویب رسيد خ
در يما برای ات ح و درج اناویا تحي و کام کليه رشته های تحصتيلی و گترایش هتای آنهتا ماتابم مقتررات
مربوال او اوايا آومو سراسری پن او دوره نوگجتایی ستال  7717تتاکنو مويتوم در دست ،ا تداا است ،و
پن او هماهنگی و تایيد نهایی توس اداره ک برنامه ریزی دانجگاه نتييه اا ا خواهد شد خ

مصوبات جلسه مورخ 1385/7/19
« در خصود کارنامه ها و گزارش های فارغ ااتحصي
 -امکا انتقال ناا دانجيو او فای

راکد

خروج مو » ،

مقتاالع غيتر
 دانجتيویا انصترافی  -اخراجتی محتروا او تحصتي-7گزارش ها و کارنامه های فارغ ااتحصي
تحصي ت تکميلی که تا تاریخ  7782/70/08به اداره ک امور آمووشی دانجگاه رسيده باشد در تتورت دارا بتود
ويعي ،ویر به استناد تایيد مدیر وقت گروه آموزشی و معاون آموزشی وقت دانشکده و ارسال متدارک و
همچنيا ا داا توس ایا اداره ک نيازی به عودت به پردیس  /دانشکده مربوط برای اصالح ندارد و بر ایتا

اساس تحوی

مدارک  -تدور ریزنمرات با کارنامه ارساای ب مانع اس ،خ

 -1واحدهای کمتر  -بيشتر از حد نصاب
 -2مقررات دروس ناتمام ( آیين نامه وزارتی  -داخلی )
 -3عدم یکسان بودن عنوان رشته تحصيلی در کارنامه و گزارش دانشاجو (باا دفترچاه انتخااب رشاته
سازمان سنجت آموزش کشور سرفصل دروس رشته مربوط و کارنامه تغيير رشته و انتقا )
 -4عدم رعایت تقدم و تاخر اخذ دروس ( رعایت نشدن ترتي

انتخاب دروس پيت نياز ) .

 -7در يما ایا موارد نياو به بررسی دارد و الام محتوی پرونده تحصيلی و کارنامه فرد ا داا موا به امت
آمد خ

خواهتد

 -5-1گتتزارش هتتا و کارنامتته هتتای فتتارغ ااتحصتتي نی کتته او ستتال  7787و پتتن او آ ارستتال شتتده باشتتد الاتتم
بخجنامه های مربوال باید ام گردد خ
دارای واحتدهای
ستایرفارغ ااتحصتي
 -5-2برای دانجيویا انتقاای تواا با تغيير رشته بدو تغييتر رشتته
معافی بتا نمتره کمتتر او  70بتدو ميتوو در کارنامته ایجتا و همچنتيا مجتاهده هرگونته مشاکل اساسای در
کارنامه آنها او جمله  :محاساه تعداد مجروالی محترو  -نتوم متدرک فتارغ ااتحصتيلی و متوارد مهتو دیگتر بترای
ات ح کارنامه و مدارک پرونده تحصيلی آنا توس حووه های مربوال الام مقتررات و روال معمتول بررستی وا تداا
موا به ام خواهد آمد خ
 -5-3در خصود وقفه های تحصيلی بدون مجاوز الاتم روال معمتول در ایتا اداره کت
شود خ

بررستی و ا تداا متی

-2به من ور تسهي در امور آمووشی دانجيویا و فارغ ااتحصي نی که با هر دايلی نتاا آنهتا توست واحتد رایانته
پردین  /دانجکده به الور مو  ،خروج مو  ،به فای راکد منتق شده یا می شتود انتقا نام دانشاجو از
فایل راکد از طریق استفاده از اکانت معاون آموزشی پردیس  /دانشکده بالمانع است .
بدیهی اس ،در تورتی که ناا فرد به الور اعی به فای راکد منتق شده باشتد انتقتال نتاا وی پتن او اات ا
کتای پردین  /دانجکده و ذکر مويوم توس اداره ک امور آمووشی الام روال فعلی انياا می شود خ
 -3مصوبات مذکور از زمان تصوی

قابل اجرا خواهد بود خ

بخشنامه شماره  - 13وضعيت ناتمام و مرخصی تحصيلی

پيرو نامه های شماره  772/07798مورخ  /7787/77/7و شماره072/8779مورخ 7782/0/77بدیا وسيله
مصوبات جلسه مورخ  7787/2/72شورای آمووشی دانجگاه به شرح ویر اا ا می گردد خ
 -7در تورت درخواس ،دانجيو برای استداده او مرخصتی تحصتيلی در یتی نيمستال تحصتيلی بتيا دو درس
ناتماا در تورت موافق ،با تقايای وی نمره نا تمتاا نيمستال بعتد او مرخصتی تحصتيلی بته تتدر ه
تادی نمی شود خ
 -0در تورت انتخا دروس پروژه  -پایا نامه در نيمستال تابستتانی ایتا دروس مجتمول مقتررات منتدرج در
آیيا نامه ناتماا مويوم بخجنامه مذکور شده و جزو یی نوب ،او انتخا دروس ناتمتاا محستو متی

شوند خ در مواردی که ترفا درس ناتماام محاساباتی و غيار عمليااتی باشتد در تتورت ارایته دمیت
مستند توس دانجيو و به شرال تایيد شورای آمووشی پردین  /دانجکده می توانتد جتزو یتی نوبت ،او
سقف تعداد انتخابهای مياو ناتماا درس محسو نجود خ
 -7و ده های تحصيلی  -ادا مراجعه دانجيویا به مدت حداک ر دو نيمسال در ااب سنوات تحصيلی ميتاو
به اهتده شتورای آمووشتی پتردین  /دانجتکده مربتوال است ،خ در تتورت تایيتد آ شتورا ادامته تحصتي
دانجيو با راای ،سایر شرای و مقررات ب مانع بوده و مدت وقفاه تحصايلی تایياد شاده باه عناوان
مرخصی تحصيلی با احتساب در سنوات تحصيلی دانشجو منظور می گردد .
 -2واحدهای نظاری کته استتاد متی توانتد در یا روز تتدرین نمایتد حاداکثر  8واحاد است،خ در ماوارد
استثنایی و با تایيد شورای آمووشی پردین  /دانجکده مربوال ایا سقف اب افزایش خواهد بودخ

بخشنامه شماره  - 14مرخصی تحصيلی بدون احتساب

ااف به نامه شماره /211آ  80/مورخ  7787/0/02مدیر آمووشی آ پتردین بته االت م متی رستاند ؛
هرگونه و ده تحصيلی که ناشی اوادا ثا ،نتاا دانجتيو بته الت ،محروميت ،تحصتيلی بيمتاری شتدید اتدا
مراجعه برای ثا ،ناا در مواد مقرر و خخخ باشد الام مقررات و آیيا نامه های آمووشی جزو ستنوات تحصتيلی وی
محسو می شود خ در مواردی که الام ن تر کميستيو بررستی متوارد ختاد یتا متوارد منتدرج در آیتيا نامته هتا
وبخجنامه های آمووشی وقفاه تحصايلی جازو سانوات تحصايلی دانشاجو نبایاد منظاور گاردد الاتم
دستورالعمل های مربوط ا داا موا به ام خواهد آمد خ ایا موارد به شرح ویر می باشد :
مدت و ده تحصيلی دانجيوی جانااو تح ،درما با ارایه مدارک جانااوی و تحت ،درمتا بتود در متدت
-7
و ده به تایيد کميسيو پزشکی دانجگاه خ
 -0دانجيویی که در الول یی یا چند نيمسال تحصيلی دچار بيماری شدید گردد به نحوی کته نتوانتد ادامته
تحصي دهد و کميسيو پزشکی دانجگاه بيماری وی را تایيد کند ايکا دانجتيو دچتار کماتود ستنوات
تحصيلی شود خ در تورت ازوا و با تایيد کميسيو بررسی موارد خاد دانجگاه می توا آ نيمستال را
جزو نيمسااها سنوات تحصيلی وی محسو نکرد خ
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وایما دانجيوی دختر در الول یی نيمسال تحصيلی با ارایه مدارک مستند خ

 -2و ده به دمی مختلف مجک خانوادگی فوت ا واا درجه اول اودواج ال ق مجتک شتغلی
خخخ الام تایيد کميسيو بررسی موارد خاد دانجگاه مانی بر ادا احتسا در سنوات تحصيلیخ

و

ماموری ،اداری خارج او کجور کارکنا دوا ،با تایيد بتامتریا مقتاا ووارتخانته ستاوما مربتوال بتا تایيتد
-7
کميسيو بررسی موارد خاد دانجگاهخ

بخشنامه  - 15دانشجویان غيرمجاز به تحصيل

پيرو نامه شماره  07/87729مورخ  7787/77/08و بخجنامه های تدویض اختيارات آمووشی به استحضتار
می رساند ؛ احکام اوليه محروميت از تحصيل دانشجویان غير مجاز می بایس ،با توجه به مداد آیتيا نامته
ها و بخجنامه های آمووشی به موقع تادر گردد خ
خواهجمند اس ،دستور فرمایند بتا توجته بته فترا هتای ارستال التی بخجتنامه هتای متذکور او اداماه تحصايل
دانشجویان غير مجاز به تحصيل در نيمسا او سا تحصايلی  1385-88جلاوگيری باه عمال آورده و
احکاا اوايه محرومي ،او تحصي آنها به الور جداگانه ارسال گتردد خ در يتما تحویت فترا اخااریته دانجتيوی بته
دانجيو مجروال با اخذ رسيد در هر نيمسال و ارسال آ او بار دوا مجروالی به نجتانی محت ستکون ،ختانواده
وی اازامی اس ،خ بدیهی اس ،چنانچه ادامه تحصي دانجتيویا دارای مجتک ت ختاد متورد تایيتد و موافقت،
شورای آمووشی پردین  /دانجکده وا ع و مراتب اا ا گردد مويوم الام مقررات مربوال ابت بررستی خواهتد
بود خ

بخشنامه  -18بررسی کارنامه و پرونده تحصيلی دانشجوی انتقالی

بدیا وسيله به استحضار می رساند ؛ هنگاا بررسی تعدادی او گزارش های فارغ ااتحصتيلی و کارنامته
و دانجيویا انتقاای او دانجگاههای دیگر مجاهده شده که مقتررات مربتوال بته تاايتم و
های فارغ ااتحصي
بررسی تحي ریزنمرات و مدارک تحصيلی دانجيویا مربوال به دانجگاه های ماداء به دقت رسايدگی نشاده
است  .اذا يرورت دارد متوارد ویتر در کارنامته هتا و پرونتده هتای تحصتيلی کليته دانجتيویا انتقتاای شتاغ بته
تحصي قبل و بعد از نيمسا او ساا تحصايلی  85 - 88بته د ت ،و بته مو تع رستيدگی و نتييته بته التور
کتای به آنا با اخذ تعهد کتای الام نمونه فرا پيوس ،ابالغ شود .
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بررسی وتول مدارک تحصيلی حداک ر تا شروم نيمسال تحصيلی بعد او تاریخ تدور حکو انتقال دائو خ

 -0بررسی ریزنمرات دانجيو با توجه به متا تعهد نامه متذکور
شده با نمرات  :اوای  -مردودی مربوال به دانجگاه ماداء :

بترای ويتعي ،دروس انتختابی و گذرانتده

الف  :بررسی دروس گذرانده شده و تاايم آنها با توجه به آخریا سرفص مصو رشته تحصتيلی و گترایش آ
که باید مورد تایيد متدیری ،برنامته ریتزی آمووشتی دانجتگاه باشتد خ هرگونته تغييترات بایتد ميتوو ایتا متدیری ،را
داشته باشد خ
ب  :بررسی دروس با نمرات  72اای 02
اس ،خ
ج  :بررسی نمرات دروس  70اای 77/99
شود خ

تا ااتف

ج

بتا تایيتد گتروه آمووشتی دانجتکده مقصتد کته ابت

اتول

با تایيد گروه آمووشتی دانجتکده مقصتد کته متی توانتد پذیرفتته

د  :بررستتی و تایيتتد نمتترات ااتتف و دروس امتتومی ب متتانع و دروس نمتتره ج منتتوال بتته تایيتتد گتتروه آمووشتتی
دانجکده مقصد یا با تایيد مراکز ارائه دهنده ایا دروس در دانجگاه خواهد بودخ
ذ  :بررسی دروس وبا پيش دانجگاهی و وبا امومی با دانجکده وبانهای ختارجی دانجتگاه است ،و بته هتيچ
وجه درس وبا پيش دانجگاهی اب تاايم با درس وبا خارجی امومی دانجگاهی نيس ،خ
ر  :تاايم دروس دانجگاه ماداء با دروس دانجکده مقصد باید با راای ،تعداد واحد و الام مقررات مربتوال تتورت
گيرد خ به هيچ وجه درس گذرانده شده با تعداد واحد کمتر در دانجگاه ماداء با درس مجابه با تعداد واحد بيجتتر

در دانجکده مقصد ارایه می شود
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اب

تاايم نيس ،خ ايکا تاايم بااعکن آ ب مانع اس ،خ

سنوات مجروالی دانجيو با توجه به کارنامه های ماداء و مقصد باید به د  ،بررسی شود خ

 -2تصویر ریزنمرات تایيد و مهر شده مربوال به ماداء باید توس
ریزنمرات در پرونده تحصيلی دانجيو يا شود خ

اداره ک

امور آمووشتی ارستال شتود و اتت

 -7برگ گزارش ويعي ،اا ا بدهی دانجتيوی دوره رووانته  /شتاانه بته تتندوق رفتاه دانجتيویا و متدت
دانجيوی دوره رووانه باید حتما در نامه یا مدارک ارساای دانجتگاه
استداده او مزایای آمووش رایگا
ماداء يميمه شده باشد خ
-1

اخذ تکرار دروس پذیرفته شده او دانجگاه ماداء به هيچ وجه در دانجگاه تهرا مياو نيس ،خ

 -1ثا ،کليه دروس انتخابی دانجتيو در دانجتگاه ماتداء در کارنامته اازامتی است ،خ بررستی و ثات ،دروس
دانجيویا شاهد و ای ارگر انتقاای الام بخجنامه شماره  07/77727مورخ  7780/2/07باید تورت گيترد
خ
 -8کنترل و ده های تحصيلی در دانجگاه ماداء و پيگيری برای روشتا شتد ويتعي ،آنهتا خ بایتد ويتعي،
تحصيلی دانجتيو او ومتا اتوای و ثات ،نتاا نيمستال بته نيمستال بررستی و گویتا باشتد خ در تتورت
نامجخد بود ويعي ،تحصيلی دانجيو حتی در یی نيمسال بایتد مويتوم او دانجتگاه ماتداءدر استرم
و  ،استع ا و پيگيری شود خ
 -9بررسی و ثا ،دروس معافی دانجيوی انتقاای که ا در دانجتگاه ماتداء پذیرفتته در کارنامته دانجتيو
ثا ،گردیده می بایس ،با ات ریزنمرات تایيد شده موسسه مربوال الام آیيا نامته و مقتررات آمووشتی
دانجگاه تهرا در مورد دروس معافی ميددا بررسی و ا داا شود خ
 -72او فرا گزارش فارغ ااتحصيلی دانجتيویا انتقتاای اتادی  -مصتوبه ای بترای کليته دانجتيویانی کته
منتق شده اند حتی فروندا :هيات المتی  -کارکنتا رستمی دانجتگاه و خخخ کته هتيچ گونته واحتدی در
دانجگاه ماداء نگذرانده اند استداده شود خ
 -77بررستتی و مجتتاهده متتواردی کتته مجتتخد متتی شتتود دانجتتيو دو بتتار انتقتتال انيتتاا داده واتتی ميتتوو
کميسيو بررسی موارد خاد دانجتگاه یتا ووارتخانته در پرونتده تحصتيلی و متدارک وی وجتود نتدارد بتا
اا ا مويوم پيگيری شود خ
 -70ويعي ،اوای دانجيوی انتقاای در آومو سراسری به تورت دوره رووانه و شاانه بایتد حتمتا مجتخد
بوده باشد خ
 -77ثا ،دروس و نمرات دانجيوی انتقاای الام نامه شماره  07/28702مورخ  7782/9/07در سيستو جتامع
آمووشی دانجگاه انياا می شود خ
 -72موارد پيش بينی نجده و یا موارد است نایی به مو ع گزارش شود تا توس
ا داا موا به ام آید خ

ایا اداره کت

پتن او بررستی

بخشنامه  -17عودت مدارک اضافی مربوط به گواهی بيماری دانشجو
به پيوس ،تصویر نامه شماره  707/71987مورخ  7787/1/71در خصود مدارک ايتافی يتميمه گتواهی
های بيماری دانجيویا که در جلسات کميسيو پزشکی دانجيویا دانجگاه تهرا ارایه و مورد رسيدگی ترار
می گيرد ارسال می گردد خ به استحضار می رساند ؛ با توجه به تایيد رئين محترا کميستيو متذکور متدارک
شام اکن  -متدارک آومایجتگاه و خخخ پتن او الترح در کميستيو و اتختاذ تصتميو هنگتاا
ايافی دانجيویا
اا ا نتييه به آ پردین دانجکده اااده می گردد خ
خواهجمند اس ،دستور فرمایند اینگونه مدارک را با اخذ امضاء به دانجيویا ذیرب به آنها اودت داده شتود خ در
يتتما بتته التت ،اینکتته ممکتتا استت ،کميستتيو ستتابقه ایتتا متتدارک را در آینتتده نيتتاو داشتتته باشتتد بتته اینگونتته
دانجيویا اب غ و تاکيد گردد تا در نگهداری مدارک مربوال تا پایا تحصي ت د  ،نمایند خ

بخشنامه  -18لزوم بررسی وضعيت تسویه حساب و نامه مربوط به بدهی دانشجو باه صاندور رفااه
دانشجویان

در تعدادی او گزارش های فتارغ ااتحصتيلی دانجتيویا مجتاهده شتده کته دانجتيو بتدهی ختود را بته
شماره حسا مربوال به تندو های رفاه دانجيویا واریز و رسيد بانکی آ را تستليو پتردین  /دانجتکده مربتوال
نموده و برگ اا ا بد هی بدو تکمي کرد سم ،پایيا فرا و امضاء و مهر تندوق رفاه دانجيویا به يتميمه
گزارش فارغ ااتحصيلی ارسال شده اس ،خ
اتتذا خواهجتتمند استت ،در ایتتا خصتتود بتترای ارایتته اتت نامتته تستتویه حستتا تتتندوق رفتتاه دانجتتيویا توست
دانجيویا مربوال یا تکمي و تایيد مداد فرا در سم ،پایيا برگ اا ا بتدهی توست همکتارا محتترا آ حتووه
ا داا موا و راهنمایی دانجيو برای نحو پيگيری انياا گردد خ

بخشنامه  -19نحوه محاسبه پایان نامه در مدت آموزش رایگان دانشجو
براستتتتاس نامتتتته هتتتتای شتتتتماره  27/7/97172متتتتورخ  7787/70/70و شتتتتماره  27/7/71172متتتتورخ
 7780/1/9اداره ک امور دانجيویا داخ در خصود نحوه محاساه درس پایا نامه در مدت استتداده او مزایتای
آمووش رایگا دانجيویا دوره رووانه به استحضار می رساند ؛ او ميمتوم نيمستااهای انتختا دروس پایتا نامته
فق ی نوبت در انتخاب آنها جزو مدت آموزش رایگان دانشجو محاسبه می شود .
خواهجمند اس ،دستور فرماینتد هنگتاا تن تيو گتزارش فتارغ ااتحصتيلی و بررستی کارنامته دانجتيو بخجتنامه
مذکور به د  ،راای ،گردد خ

بخشنامه  -21ازوا راای ،دروس انتخابی دانجيوی مهما بر اساس فهرس ،دروس دانجگاه ماداء

پيرو نامه شماره  707/10177مورخ  7781/0/71به استحضتار متی رستاند ؛ متواردی مجتاهده شتده کته
دانجيویا مهما او دانجگاه تهرا به دانجگاه های دیگر و یا بتااعکن دروس مغاایر باا سرفصال دانشاگاه
مبداء از نظر عنوان یا تعداد واحد مصوب انتخاب و گذرانده اند خ اذا کليه دانجيویا مهما موظف هستتند
الام سرفص مصو رشته تحصيلی و دروس مربوال در دانجگاه ماداء او ن ر انوا  -تعداد واحتد دروس متورد

درخواس ،مندرج در فرا مهما را انتخا

و بگذرانند خ

بدیهی اس ،در غير ایا تورت پذیرش و احتسا نمره درس مغایر در کارنامته دانجتيو ميتاو نمتی باشتد خ بترای
دانجيو مهما او دانجگاه های دیگر که درس اخذ شده با دروس درج شده در فرا مهما ماابق ،ندارد حتمتا
باید ا او وما حذف اياراری موافق ،کتای دانجگاه ماداء اخذ و در سوابم مهمتانی دانجتيو ترار داده شتده
باشد خ درغير ایا تورت اا ا درس و نمره آ برای دانجيوی مهما مجک آمووشی ایياد متی کنتد و هرگونته
اوا ب آمووشی آ به اهده وی خواهد بود خ

