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آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشكده مهندسي مواد

:تعاريف

  پاياني امتحانات هفته 2 و آموزش هفته 16 شامل شده تعيين زماني بازه :تحصيلي نيمسال•
امتحانات هفته 1 و آموزش هفته 6 شامل زماني بازه :تابستاني بازه•
 صوبم مشخص هدفي با تحصيلي رشته هر دروس از اي پيوسته هم به مجموعه :درسي برنامه•

دانشگاه
 و عملي ساعت، 16 نظري درس هر براي آن مفاد كه است درسي مقداري ارزش :درسي واحد•

 در ارائه قابل - ساعت 120 كارآموزي ساعت، 48 ميداني يا كارگاهي ساعت، 32 آزمايشگاهي
تابستان بازه يا تحصيلي نيمسال

 شده تعيين بنصا حد از كمتر معدل نيمسال، يك در دانشجو كه است تحصيلي وضعيت :مشروطي•
.باشد كرده كسب را

 ورود اريخت از تا شود مي انتخاب دانشگاه سوي از كه علمي هيئت عضو :تحصيلي راهنماي استاد•
.باشد دانشجو تحصيل راهنماي تحصيلي دوره پايان تا
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:حضور در كالس درس
 .است الزامي تحصيلي هاي دوره دروس كالس جلسات تمام در دانشجو حضور :7 ماده•

 در يا و كالس جلسات  از بيش درسي در تحصيلي نيمسال يك طول در دانشجو اگر :1 تبصره
 يگريد مردودي نمره يا و صفر نمره با درس آن در كند، غيبت درس همان ترم پايان امتحان جلسه
 تشخيص به كه صورتي در .شود مي مردود شده، محاسبه ترم ميان امتحانات و تكاليف اساس بر كه

  حذف نيمسال آن دروس مجموعه از درس آن شود، داده تشخيص موجه دانشجو غيبت دانشگاه
.شود مي )مجاز حذف(

 از يناش غيبت بودن موجه تشخيص :2 تبصره
 هعهد بر جسمي مشكالت ساير يا بيماري
.است دانشگاه درمان و بهداشت مركز

دانشكده 20كالس 

:درس) نمره(ارزيابي 
 عاليتف در شركت حضور، اساس بر و درس همان مدرس توسط درس هر در دانشجو تحصيلي پيشرفت :8 ماده•

  .بود خواهد ستبي تا صفر بين عددي مبناي بر و شود مي ارزيابي امتحانات نتايج و تكاليف انجام كالسي، هاي

.است الزامي نظري درس هر براي كتبي ترم پايان آزمون برگزاري :1 تبصره
.است تغيير قابل غير آموزش كل اداره به ارسال از بعد درس نمره :2 تبصره
 صيليتح نيمسال دو تا حداقل درس سابقه عنوان به را درس هر امتحاني هاي برگه كه است موظف مدرس :3 تبصره
.كند نگهداري بعد

.است 10 درس هر قبولي نمره حداقل :22 ماده•
 در درس آن گذراندن و شود مي محاسبه كل معدل و نيمسال معدل در درس چند يا يك در مردودي :1 تبصره
.شود نمي كارنامه از مردودي نمره حذف موجب بعدي هاي نيمسال

 رايب الزم زمان گرفتن نظر در با را دانشجويان درس نهائي نمره گزارش كه است موظف درس هر مدرس :2 تبصره 
 آن پايانترم امتحان برگزاري تاريخ از روز 10 مدت ظرف تا امتحاني اوراق مشاهده و دانشجويان اعتراض به رسيدگي

.نمايد اعالم دانشكده آموزش به درس
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:مدت مجاز تحصيل
 آن در تحصيل امكان مجاز، سنوات اتمام با و است محدود دوره هر در تحصيل مجاز مدت سقف :9 ماده•

.شود مي سلب دانشجو از دوره
 استاد تاييد شرط به است، رسيده پايان به وي تحصيل مجاز سنوات كه دانشجوئي تحصيل ادامه :تبصره

 قانوني راجعم تاييد سپس و كار انجام حسن و تحصيل ادامه توانائي بر دال دانشكده و تحصيلي راهنماي
 آن يبرا رايگان، آموزش مشمول دانشجوي صورت اين در .است امكانپذير محدود صورت به دانشگاه،
 .بود خواهد گاهدانش امناي هيئت مصوب تعرفه با مطابق تحصيلي شهريه پرداخت به موظف اضافي نيمسال
 مي تلقي يلتحص از انصراف منزله به تحصيلي نيمسال يك در دانشجو نام ثبت عدم يا مراجعه عدم :11 ماده
.شود

 همراه به را خود لتحصي ادامه درخواست دانشجو تحصيلي، نيمسال آن اتمام از قبل تا كه صورتي در :تبصره
 ديگر وزشيآم منع وعدم آموزشي شوراي موافقت و تحصيلي راهنماي استاد تاييد با نمايد، ارائه الزم داليل
 اين غير در .شود مي لحاظ تحصيلي مرخصي نيمسال آن براي ولي دارد وجود وي تحصيل ادامه امكان

        .شد خواهد صادر وي تحصيل از انصراف حكم صورت

:مدت مجاز تحصيل
.است سال 4 پيوسته كارشناسي هاي دوره در تحصيل مجاز مدت :20 ماده

 نيمسال 2 حداكثر دانشگاه، آموزشي شوراي تصويب با و خاص شرايط در دارد اختيار دانشگاه :1 تبصره
 يلتحص ادامه از نشود، آموخته دانش مدت اين در دانشجو چنانچه .دهيد افزايش را تحصيل مجاز مدت
.شود مي محروم
.شد خواهد فتدريا دانشجويان از دانشگاه امناي هيئت تعرفه طبق تحصيلي سنوات افزايش هزينه :2 تبصره
 غير و يدولت( ها دانشگاه كليه در حضوري شيوه به كارشناسي دوره دانشجوي همزمان تحصيل :3 تبصره
 تحصيل ودش مي تحصيلي مدرك به منتهي كه حضوري غير هاي دوره در تواند مي ولي است ممنوع )دولتي
.كند
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:انتخاب واحد
 .كند انتخاب درسي واحد 20 حداكثر و 12 حداقل است الزم تحصيلي نيمسال هر در دانشجو :14 ماده•

.باشد مي واحد 6 تابستان بازه در انتخابي مجاز واحد حداكثر
 مي بعد نيمسال در صورت اين در باشد، 17 حداقل نيمسال يك در دانشجو نمرات ميانگين اگر :1 تبصره
.كند اخذ درسي واحد 24 تا تواند
 حتي و نباشد 10 از كمتر كل معدل كه صورتي در تواند مي دانشجو تحصيلي، نيمسال آخرين در :2 تبصره

 از ولي باشد 10 زير دانشجو معدل كه صورتي در .نمايد اخذ واحد 24 تا قبل نيمسال مشروطي صورت در
 واحد 20 رحداكث آخر ترم در باشد، نداشته وجود وي تحصيل ادامه براي منعي آموزشي ضوابط ساير نظر
.كند اخذ تواند مي

 تاييد با شود، آموخته دانش درسي واحد 8 حداكثر گذراندن با دانشجو كه خاص شرايط در :3 تبصره
.نمايد اخذ تابستان دوره در را مذكور واحدهاي تواند مي دانشگاه، آموزشي شوراي
.كند استفاده ماده اين 3 و 2 هاي تبصره مفاد از تواند نمي همزمان دانشجو :4 تبصره
 موزشيآ شوراي تشخيص به تحصيلي نيمسال هر در دانشجو انتخابي واحدهاي كه صورتي در :5 تبصره

 نيمسال اين اينصورت در برسد، درسي واحد 12 از كمتر به دانشجو اراده از خارج و موجه داليل به دانشگاه،
 ترم نآ در دانشجو اما شود، مي محسوب وي مشروطي و تحصيلي سنوات در كامل نيمسال يك عنوان به

.شود محسوب ممتاز تواند نمي

:انتخاب واحد
 رعايت با شد،با داشته باقي نظري درس يك تنها تحصيل از فراغت براي دانشجو كه صورتي در :15 ماده•

 اخذ صيليتح نيمسال ابتداي در استاد به معرفي صورت به را درس آن تواند مي شورا موافقت و شرايط
 .گردد درج دانشجو كارنامه در تحصيلي نيمسال همان پايان تا آن نمره بايد و كند

 طبق درس هر پيشنياز رعايت با رشته هر و دوره هر در دروس تمامي ارائه ترتيب و چگونگي :16 ماده•
.باشد مي مصوب درسي برنامه
.است معاف ماده اين به مربوط مقررات رعايت از تحصيلي نيمسال آخرين در دانشجو :تبصره
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:معدل هر نيمسال و معدل كل
  نيمسال آن در دانشجو باشد، 12 از كمتر تحصيلي نيمسال هر در دانشجو نمرات ميانگين چنانچه :23 ماده•

.كند انتخاب درسي واحد 14 تا تواند مي حداكثر بعدي نيمسال در و شود مي تلقي مشروط
 يو كل معدل كه مواردي در باشد، شده مشروط متناوب يا متوالي از اعم نيمسال 3 دانشجو چنانچه :تبصره

 به ودنش مشروط بعدي هاي نيمسال در كه زماني تا تواند مي مجاز سنوات سقف در باشد، باالتر يا 12
.شود مي محروم تحصيل از صورت اين غير در دهد ادامه تحصيل

.است )واحد 140( دوره پايان در 12 حداقل نمرات معدل داشتن آموختگي دانش مالك :31 ماده•
 موافقت با باشد 12 از كمتر دوره درسي واحدهاي تمام گذراندن از پس دانشجو كل معدل چنانچه :تبصره
 وي به هشهري اخذ و تحصيلي سنوات مجاز سقف رعايت با نيمسال يك تنها دانشگاه، آموزشي شوراي
 يا و است گذرانده 12 از كمتر نمره با كه دروسي از واحد 20 حداكثر مجدد اخذ با تا شود مي داده فرصت

 12 به را خود كل معدل نشده اخذ قبال حتي يا و شده مردود كه تخصصي دروس ساير از شورا موافقت با
.شود مي محروم تحصيل از اينصورت غير در .برساند

 قبولي نمره با درسي واحد 68 حداقل تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي كه صورتي در :32 ماده •
 تهرش همان در كارداني تحصيلي مدرك تواند مي باشد، باالتر يا 12 دروس اين معدل و باشد گذرانده
 .دشو مي داده وي به گذرانده واحد تعداد بر مبني گواهي فقط صورت اين غير در .كند دريافت

:مرخصي تحصيلي
 با تحصيلي مرخصي از نيمسال 2 در حداكثر تحصيل، مجاز سنوات رعايت با تواند مي دانشجو :24 ماده

.كند استفاده دانشگاه آموزشي شوراي موافقت
.است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيلي نيمسال 2 زايمان، مرخصي مجاز مدت :1 تبصره
 انشگاه،د آموزشي شوراي و دانشگاه معتمد پزشك تاييد صورت در پزشكي، مرخصي مجاز مدت :2 تبصره

.است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيلي نيمسال 2 حداكثر
 نيمسال 2 تا حداكثر )... و همسر يا والدين ماموريت مانند( تحصيلي مرخصي مصاديق ساير بررسي :3 تبصره

.تاس دانشگاه آموزشي شوراي اختيار در مجاز، سنوات در احتساب بدون يا احتساب با تحصيلي
 ماده ناي در مذكور هاي مرخصي مجموع از دانشگاه آموزشي شوراي تشخيص با تواند مي دانشجو :5 تبصره
.شود مند بهره
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:در يك نيمسال) ترم(حذف درس 
 و انشجود كتبي درخواست با تحصيلي نيمسال يك دروس تمام حذف خاص، شرايط در :21 ماده•

 امكانپذير يليتحص سنوات در احتساب با و امتحانات شروع از قبل دانشگاه آموزشي شوراي تاييد
.است
 شروع از قبل هفته دو تا اضطرار صورت در 7 ماده 1 تبصره مفاد رعايت با تواند مي دانشجو :تبصره

 عدادت كه شرطي به )اضطراري حذف( كند حذف را نظري درس يك صرفاً ترم، پايان امتحانات
.نگردد واحد 12 از كمتر دانشجو مانده باقي هاي واحد

 

:تغيير رشته تحصيلي
 همان در رديگ رشته به تحصيلي رشته يك از تواند مي زير شرايط داشتن با دانشجو :25 ماده•

:دهد رشته تغيير دانشگاه
دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد رشته وجود )الف
دانشگاه آموزشي شوراي موافقت )ب
 آخرين رهنم از ربط ذي آزمايشي گروه سراسري آزمون در دانشجو اكتسابي نمره نبودن كمتر )ج
وركش آموزش سنجش سازمان تاييد با پذيرش سال همان در رشته آن در شده پذيرفته فرد
  مانده باقي مجاز سنوات در نظر مورد رشته در دانشجو تحصيل ادامه امكان )د

.هدد رشته تغيير فوق شرايط رعايت با تواند مي بار 1 فقط خود تحصيل طول در دانشجو :1 تبصره
 سازمان محرمانه كارنامه دريافت و واحد 24 حداقل گذراندن رشته تغيير تقاضاي براي :2 تبصره
 .است الزامي سنجش
 با مطابق ندا نياورده خود محرمانه كارنامه در را رشته كد كه دانشجوياني براي رشته تغيير :3 تبصره
.باشد مي 89/01/24 مورخ 65 شماره به دانشگاه آموزشي شوراي مصوبه
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:شيوه اجرائي آيين نامه ميهمان و انتقال
 گذرانيده 13 كل معدل با مبدا دانشگاه در را تحصيلي نيمسال 1 حداقل بايد مهمان متقاضي دانشجوي 

.باشد
 دشو مي ثبت دانشگاه آموزشي سامانه در سال هر درارديبهشت دانشجو توسط مهمان درخواست.
 كسب صورت در نيمسال 2 حداكثر به ميهماني مدت دانشگاه، آموزشي شوراي موافقت صورت در 

.است تمديد قابل 13 باالي معدل
 اشد،ب گذرانيده ميهمان صورت به دانشجو كه دروسي نمرات 
 .شود مي تثب وي كارنامه در عيناً دانشگاه، دروس با تطبيق از پس
 .شد خواهد منظور وي كل معدل و نيمسال معدل در نمرات اين
 پذيرفته ،باشد مبدا دانشكده دروس با تطابق عدم داراي درسي اگر
.است درس آن تكرار به موظف دانشجو و نشده

:شيوه اجرائي آيين نامه ميهمان و انتقال
 است بررسي قابل مقصد دانشگاه در ميهمان متوالي نيمسال 2 از بعد انتقال درخواست. 
كل معدل و باشد گذرانيده را واحد 28 حداقل ميهمان نيمسال 2 مدت در دانشجو كه صورتي در 

 بررسي وي درخواست باشد، او ورودي هم دانشجويان كل معدل باالي %20 بين در نيمسال دو اين
  .باشد كرده تحصيل مبدا دانشگاه در را ترم 4 از بيشتر نبايد دانشجو صورت اين در .شد خواهد

در ودانشج شده گذرانده دروس كليه نمرات انتقال، صورت در 
 در يناًع مقصد، دانشگاه دروس با تطبيق از پس مبدا، دانشگاه
 معدل و نيمسال معدل در نمرات اين .شود مي ثبت وي كارنامه

 سدرو با تطابق عدم داراي درسي اگر .شد خواهد منظور وي كل
 آن تكرار هب موظف دانشجو و نشده پذيرفته باشد، مقصد دانشكده
 .است درس
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)مواد آموزشي(آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي 
.است دانشجو تحصيلي نيمسال آخرين پايان آموختگي، دانش تاريخ :33 ماده•

وادبرنامه درسي مصوب كارشناسي مهندسي م

دانشگاه صنعتي اصفهان
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:برنامه درسي

:برنامه درسي
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:برنامه درسي

:برنامه درسي
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:برنامه درسي

:برنامه درسي
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برنامه ترم بندي دروس

دانشكده مهندسي مواد

:برنامه ترم بندي دروس
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