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  دانشگاه تپيام رياس
  

  بسمه تعالي
در اين نظام مردمي، دانشجويان كه طبقه پيشرو و پيشاهنگ و زبـده   :مقام معظم رهبري

نـده و ترسـيم حركـت جامعـه،     و با نشاط پيكره اجتماعي هستند، بايـد در سـازندگي آي  
  .بيش از جاهاي ديگر نقش و اثر داشته باشند

  
كنيم كـه از مـاه    مي دانشجويان عزيز؛ سال تحصيلي جديد را در حالي با هم آغاز

را به ارمغـان   باطنو صفاي نفس گرانقدر از طهارت اي  توشه هللابركت رمضان، انشاا پر
مه افـراد جامعـه خصوصـاً دانشـجوي     ايم، رهاوردي كه براي تكوين شخصيت ه آورده

موفقيـت شـما را در   در آغاز سال نو تحصيلي، . است تعيين كنندهمسلمان ايراني بسيار 
م اين نقطـه عطـف   يو اميدوار مي گوييمورود به عرصه علم و دانش و تهذيب، تبريك 

حيـاتي سرشـار از    ؛زندگي شما همراه با بصيرتي باشد كه الزمـه حيـات علمـي اسـت    
  .پويايي و نشاط و معنويت و تحرك

قدر لحظـات آن را   مطمئناًايد،  اكنون كه وارد مرحله جديدي از زندگي خود شده
 ،خود و سرنوشت بشريت جامعهآينده نسبت به  بيشتر با احساس مسئوليت و دانيدمي 

انقـالب اسـالمي و    يهـا  آرمانبا فعاليت علمي و افزايش بصيرت سياسي، پيگير تحقق 
با همتي بلند و اراده اي استوار بـه برنامـه ريـزي    پس . ي اسالم خواهيد بوداهداف متعال

خودسـازي و مراقبـت   و ساير فعاليت ها،  در كنار تالش علميجامع و دقيق بپردازيد و 
مـا،   كشور و ملـت  كه دشمنان و بدانيد. را هم فراموش نكنيد از گوهر وجودي خودتان

و بـا ابـزار   قـرار داده   جنـگ نظـامي   ازتر  پيچيدهي ها توطئه را آماج ماعزيز  اندانشجوي
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 عـزم و  و بـه  دينـي  معرفتبه  ، ايمان به به سنگرهاي معنوي، تبليغاتي و رسانه اي خود
بـه تعبيـر   –در اين شرايط . هجوم آورده اندي اساسي نظام اسالمي ما ها پايهاراده ملي و 

بـا  ر برابر اين جنـگ نـرم،   د به عنوان افسران جوانمي توانيد شما  -مقام معظم رهبري
، راه را بـر  هـا  جهـاد علمـي و شـناخت توطئـه     افزايش بصيرت انقالبي، تهذيب نفـس، 

 هاي ، فتنهدانشگاهگرانقدر  فرماندهان اين جبهه يعني اساتيدبا و همراه  كنيدن سد نادشم
  .سازيد خنثيرا  ياستكبار

انشـگاهي اسـت كـه    دايـد،   انتخاب نمودهدانشجويان عزيز، دانشگاهي را كه شما 
كليه مسـئولين و دلسـوزان نظـام مقـدس جمهـوري        سال بيستبيش از حاصل تالش 

 220مركـز و واحـد،    520ليون دانشـجو،  يبا بيش از يك مباشد و هم اينك  مي اسالمي
به صـورت   ،كارشناسي ارشد و دكترا رشته در تمامي مقاطع تحصيلي اعم از كارشناسي،

رشته كارشناسي ارشد بـا شـيوه آمـوزش     40يمه حضوري و از راه دور و ن ،آموزش باز
با رسالت ارتقاي كيفيت آمـوزش   جهانكشور  60الكترونيكي در داخل كشور و حدود 

عنوان بزرگترين دانشـگاه   ، بهآموزش براي همه، همه جا و همه وقت با شعار و عالي
 پنجم توسعه كشور تا پايان برنامهو مي كوشد  دارد فعاليتدولتي كشور و جهان اسالم 

پويا متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي ايران و  برجسته وبه دانشگاهي 
  .هاي اسالمي ـ ايراني، نائل آيد رزشمتكي بر اصول اخالقي و ا

با عنايـت الهـي از ميـراث    همكاري صميمانه و هم با يكدلي و  همه با اميد است
با رهنمودهاي مقـام معظـم رهبـري بـه سـوي قلـل       مراقبت و ) ره(گرانقدر امام راحل 

  .معنوي و علمي جهان با شتابي در خور ملت بزرگ ايران حركت كنيم
و  گفتـه  به شـما خيرمقـدم   دانشگاهي، همكارانتمامي بار ديگر از طرف خود و 
  .درخواست مي كنمسربلندي شما را از خداوند منان 

  

  
  حسن زياري
  نور رئيس دانشگاه پيام
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  مقدمه
  

شما دانشجويان، ستارگان درخشاني هستيد كه آسـمان آينـده   : مقام معظم رهبري
  .كشور را نورباران كرده ايد

  
ساز  مله مقاطع حساس و سرنوشتحضور در عرصه تحصيالت عاليه و دانشگاهي از ج

ء تحـوالت و    توانـد منشـا   مـي  جوان ايرانـي اسـت كـه    هردر حيات فردي و اجتماعي 
مبداء همه «: چه زيبا و مدبرانه فرمودند) هر(خمينيامام . كشور باشد اقدامات اساسي در

تحوالت و مقدرات يك كشور، دانشگاه است و دانشگاه است كه يك كشور را اصـالح  
  .»كند و ما بايد دانشگاه اسالمي داشته باشيم مي يا تباه

و  به فضل الهي، فضاي علمي و دانشگاهي امروز ايران اسالمي، شاهد شـكوفايي 
ي نسل جوان و پويـا و سـاعي انقـالب اسـالمي اسـت و      ها ها و مجاهدت تحقق آرمان

ي مخـابراتي و  هـا  ساخت و پرتاب مـاهواره  ،اي هسته صنعترا در  جهانيان نيز تجلي آن
 هشـاهد م، هـا  كشـاورزي و سـاير بخـش    و صـنعتي ارزشمند ي ها تحقيقاتي، خودكفايي

  .كنند مي
نگي و علمي نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي،    يكي ديگر از مظاهر و مفاخر فره

 و رشد دانشگاه بزرگ پيام نور است كه با توسعه كمي و كيفي بعنوان بزرگترينتأسيس 
دانشگاه دولتي و دانشگاه آموزش باز و از راه دور با بـيش از يـك ميليـون دانشـجو در     

ضاي وسيع تمام مقاطع تحصيلي در سراسر ايران اسالمي و برخي از كشورهاي جهان، ف
و با طراوتي را به همت دانشجويان مستعد و اساتيد ارجمند بـراي جلـوه گـر سـاختن     

  .است ساخته، مهيا ها استعدادها و خالقيت
و  علمـي ويژه عزيزان جديدالورود از اين فضـاي   هاميد است دانشجويان گرامي ب

و تعميـق   فكـري  يو بـر غنـا    بگيرنـد  نشگاه پيام نـور بـه نحـو احسـن بهـره     معنوي دا
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  .ي علمي و پژوهشي بيافزايندها ي فرهنگي و اسالمي، در كنار فعاليتها ارزش
  :دينبه موارد ذيل دقت فرما دانشجويان گرامي در اين راستا الزم است

 :كل برخداوند و اميدواري به آيندهضرورت اخالص در عمل و تو .1
دواري به آينده، عامل و امي "توكل بر خداوند"ها و  مدار قبولي اعمال انسان "اخالص"

پس بايد دقت نمود تا از همين آغاز ورود بـه  . اصلي در حركت به سوي موفقيت است
او  ط براي خداوند تـالش كنـيم و فقـط بـه    دانشگاه، اخالص را پيشه خود سازيم و فق

هـر ناكـامي    و ؛خداوند چيزي به نام شكسـت وجـود نـدارد    كه در توكل بهتوكل كنيم 
» تـوانيم  مـا مـي  «براي تحقـق شـعار   اي  راي موفقيت بعدي و زمينهباي  مقدمه ،ظاهري

  .خواهد بود
 :فرائض مذهبي و تعميق معرفت ديني ضرورت اهتمام به انجام .2

علم و دانش مهمترين عامل در معرفت به حق تعالي و ضرورت انجام فـرائض مـذهبي   
م واقعي گـرديم،  بايد توجه كنيم حال كه به كسوت علم آراسته شده ايم، بايد عال. است

همـواره از   ،"انمـا يخشـي اهللا مـن عبـاده العلمـاء     "فرمايـد   مي يعني همچنانكه خداوند
ها باشيم و بكوشيم بـا انجـام فـرائض دينـي همچـون نمـاز، روزه و        ترين انسان خاشع

 ،آشنائي هرچه بيشتر با معارف الهي و تالش براي) ع(و كالم معصومين  قرآنآشنايي با 
در ايـن زمينـه    مقـام معظـم رهبـري    .ة دانشـمندان واقعـي قـرار دهـيم    خود را در زمـر 

در تعميق معرفت ديني خيلـي نقـش   .. .انس با قرآن و تدبر در قرآن و ادعيه :فرمايند مي
تعميق معرفت خيلي مهم است، يك وقت يك كسي همينطور روي احساسات در . دارد

كند امـا   ديني هم شركت مي تظاهرات.. .مجلس عزاي حسيني.. .اعتكاف.. .نماز جماعت
سر يك پيچي، يك دست انـدازي   ،اگر اين معرفت در عمق جان او وجود نداشته باشد

 كساني بودند كه بـه نظـر  ... ما نظايرش را زياد ديديم. رود مي بيند كه از جا در مي يكهو
تر هستند بعد يك وقت يك دست اندازي پـيش   رسيد متدين تر و مقيدتر و متعصب مي

. كهو ديديم تاير آنها در رفت خوب پيداست كه چفت و بسـت محكمـي نداشـته   آمد ي
  .انس با معارف اسالمي خيلي مهم است. بنابر اين تعميق معرفت ديني خيلي مهم است

 :مي و احترام به اساتيد و اهل علمضرورت متخلق شدن به اخالق اسال .3
ه اخـالق الهـي اسـت    اول قدم در آئين زندگي دانشجوئي رعايت ادب و متخلق شدن ب
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چرا كه غايت علم آموزي براي رسيدن به كمال است و كمال واقعـي در پرتـو اخـالق    
گردد، انسان متخلق، انساني خوش خلق و متواضع است و نسبت به آنان كـه   مي متجلي

  .دگذار خاشعانه احترام مياند  ي علمي و عمليها موجب هدايت در رسيدن او به قله
بـي  ي انقالب اسالمي و بصيرت انقالها ت نسبت به آرمانعدالتخواهي و حساسي .4

 :در مقابله با جنگ نرم دشمنان
ي بارز دوران دانشجوئي است و حساسيت نسـبت بـه تحقـق    ها عدالتخواهي از ويژگي

ي يك دانشـجوي انقالبـي اسـت و ايـن     ها هرچه بهتر اهداف انقالب اسالمي از ويژگي
دانشجوي مسـلمان ايرانـي در ايـن    . اهد شددر پرتو بصيرت ديني حاصل خو ها ويژگي

دانـد و بـه    مـي  مقطع حساس خود را افسري جوان در حال مبارزه با جنگ نرم دشمنان
ي هـا  يكـي از اهـداف توطئـه   : فرمايـد  مـي  فرمايشات رهبر معظم انقالب توجه دارد كه

استكباري در كشور ما، بالشك دانشجوها هستند، علتش هم معلوم است، در كشـور مـا   
نسبت جوان، نسبت بسيار باالئي است، نسبت دانشجو هم نسبت باالئي است و دانشجو 

آن كسـاني كـه   .  ي سياسـي ها ي علمي و هم در زمينهها نقش آفرين است، هم در زمينه
چارند روي دانشـجوي ايرانـي   ئي ديده اند، ناها براي اين كشور و براي اين ملت خواب

ي ها ي سياسي، تا دكان داريها غريزي گرفته تا فريبي ها گذاري كنند، از جاذبه سرمايه
قشر جوان بايستي هميشـه نسـبت بـه مسـايل     .. .ي ساختگي ـ  ها عرفانـ   بظاهر معنوي

  .انقالب احساس مسئوليت كند و خودش را از مسايل انقالب بركنار نداند
 :و جهادي و نوانديشي و جرأت علميدرس خواندن و روحيه نشاط علمي  .5

شجوئي دوران تالش علمي است بايد از همـين آغـاز همـت عـالي داشـت و      دوران دان
براي رسيدن به اين مقام دو چيـز الزم اسـت،   . ي علم را در نظر داشتها رسيدن به قله

همچنانكه مقام . آيد مي دست هيكي قدرت علمي كه در پرتو سخت كوشي در آموختن ب
ه از مميـزات حـوزه علميـه    آن سخت كوشي در آمـوختن كـ  «: فرمايد مي معظم رهبري

و ديگـري   .»كار گرفته شود است، بايد در دانشگاه به عنوان سنت اصيل دانش آموزي به
خواهيـد از لحـاظ    مي اگر«: فرمايد مي جرأت علمي است، همچنانكه مقام معظم رهبري

علمي پيش برويد، بايد جرأت نوآوري داشته باشـيد، اسـتاد و دانشـجو بايـد از قيـد و      
  .»ي علمي القاء شده و دائمي دانستن آنها خالص شوندها زميگري و تعريفزنجير ج
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 :اص دانشجوئي در دانشگاه پيام نوري خها توجه به ويژگي .6

نور در سيستم آموزشي خود نظامي خاص است كه بـر محوريـت دانشـجو     پيام دانشگاه
  :توجه نماييد ها لذا الزم است به برخي از اين ويژگي. ريزي شده است پايه

نور بـه دليـل    در سيستم آموزشي دانشگاه پيام: پرورش مسئوليت يادگيري -6/1
بايست به يادگيري بدون حضور مداوم در محيط آموزشي بپردازند،  مي اينكه دانشجويان

اين خصوصـيت موجـب پـرورش    . باشد مي مسئوليت اصلي يادگيري بر عهده خودشان
  .نمايد انشگاه پيام نور تقويت ميجويان دحس مسئوليت در قبال خويش را در دانش

به منظور تسلط بر محتواي كتـاب   :باال بودن اعتماد به نفس در يادگيري -6/2
 باشـد دانشـجويان   مـي  درسي كـه محـور اصـلي آموزشـي در سيسـتم آمـوزش از دور      

تكرار در انجام عملـي موجـب   . متناوب به مطالعه و يادگيري بپردازند طور بهبايست  مي
  .شود مي شود و به باال بودن اعتماد به نفس منجر مي تسلط فرد
در ايـن شـيوه   : كسب تجارب شخصي به واسطه دانشجو محـور بـودن   -6/3

 هـا  گيرد و مسئوليت اصلي در كسب موقعيت مي آموزشي دانشجو از وجود استاد كمك
مستقيم  طور بهو تجارب به عهده خودش است به دليل وجود همين ويژگي دانشجويان 

  .پردازند مي مستقيم به كسب تجربه طور بهشوند و  ائل متفاوت روبرو ميبا مس
در ايـن  به واسطه برگزاري آزمون تستي در پايان ترم : خوانندگان توانمند -6/4

آموزشـي را بررسـي نمـوده و بـا     بايست جزئيات مطالب  شيوه آموزشي دانشجويان مي
  .سنجي و دقت به يادگيري بپردازند نكته

از اين مساله كه يادگيري در ريشـه اصـلي آن   فارغ  :ه قوي يادگيريانگيز -6/5
شود كـه فـرد يادگيرنـده     مي كه سيستم آموزشي به نوعي تعريف باشد، زماني مي فردي

باشـد،   مي بر عهده فرد يادگيرنده ها گيرد و از ابتدا همه مسئوليت مي مخاطب اصلي قرار
شود داراي انگيزه قـوي در   مي اهي وارددر چنين شرايطي فردي كه به اين سيستم با آگ

  .باشد مي يادگيري
شيوه آمـوزش از دور در همـه   : آشنايي با تجهيزات و تكنولوژي به روز -6/6

باشـد كـه در سيسـتم     مـي  جوامع همراه با تكنولوژي و اسـتفاده از تجهيـزات آموزشـي   
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جويان بـا  در ايـن نـوع آمـوزش دانشـ    . نشگاه پيام نور نيـز مصـداق دارد  آموزشي در دا
  .بايست از آن استفاده نمايند مي شوند و مي تكنولوژي روز بنا به ضرورت آشنا

فـردي بـه    طـور  بـه در شيوه آموزش از دور دانشـجويان  : خودآموز بودن -6/7
مستقيم و بدون حضـور اسـتاد جريـان     طور بهپردازند و هركدام  مي مطالعه منابع درسي
  . نمايند مي يادگيري را كنترل

يان مجدداً مقدم شما دانشجويان محترم را گرامي داشته و عزت و سـعادت  در پا
و الزم اسـت از  . داريـم از درگاه حضرت باري تعالي مسـئلت  دنيوي و اخروي شما را 

تشـكر و  انـد   همكاران ارجمند ذيل كه در تهيه و تـدوين ايـن كتـاب همكـاري داشـته     
  .قدرداني نماييم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عليرضا اژدر
  رهنگي و اجتماعيمعاون ف

  

  پور محمدرضا سبزي: ويراستار گردآورنده و-1
  خديجه علي نژاد رنجكش :صفحه آرا-2
  و يونس شانجاني سپيده مدني: مجري جلد-3

 فرشـاد حاجيـان   -2فرهـاد درودگريـان   -1: همكاري در تهيه مطالـب 
عباس -6 برات خداشاهي-5نژاد  حسن كمالي-4مصطفي باغدارنيا -3

  ناصر محسني-7گل بداق 



  
  
  
  
  
  
  
 

 د

  
  

  نور پيامميثاق فرهنگي دانشجويان دانشگاه 
  

  بسمه تعالي
با اتكال به خداونـد بـزرگ و در سـايه عنايـت حضـرت       نور پيامدانشجويان دانشگاه ما 

، و پيمـان بـا   و شهداي اسالم) ره(سي امام راحل به انفاس قد و تمسك، )عج(وليعصر 
ي زير اعالم و تالش حـداكثري خـود را   ها رمانمقام عظماي واليت اهتمام خود را به آ
  :براي تحقق آنها مصروف خواهيم داشت

بقيـه اهللا  مجاهدت علمي و عملي به منظور تمهيد مقـدمات ظهـور حضـرت    . 1
  .و احياء نظام امت و امامت در عصر غيبت) ارواحنا فداه(االعظم 

ن و اصـل مترقـي   جمهوري اسالمي ايرااعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي . 2
  .واليت مطلقه فقيه در جايگاه امام امت اسالمي

توجه به روح فرهنگي انقالب اسالمي ايران و تالش به منظـور تحقـق مـدل    . 3
  .ساله نظام 20انداز  ايراني در قالب سند چشمـ  توسعه اسالمي

هاي  حضور در عرصهبه منظور اي  رصد دقيق فعل و انفعاالت جهاني و منطقه. 4
  .و ايفاي نقش خطير افسران جنگ نرم ها تبديل تهديدها به فرصتني و جها

ايجاد محيطي پويا، بالنده و شاداب بر اساس مدل راستاي تالش روزافزون در . 5
  .»دانشگاه اسالمي«محوري 

ي دريـافتي و تسـريع در   ها توجه به محور پژوهش، كاربردي ساختن آموزش. 6
  .شي براساس انديشه هاي اسالميضت توليد علم و تعميق آزاداندينه

عنايت دقيق به اصول رفتاري يك جـوان مسـلمان و ايجـاد فضـايي شايسـته      . 7
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و ملي در گستره دانشگاه با احياي فريضه امر بـه معـروف و    ، مذهبيفرهنگ غني آئيني
  .نهي از منكر

 تعامل و همكاري مناسب با مسئولين دانشگاه، انعكاس مسئوالنه و واقع بينانه. 8
  .و تالش همدالنه براي رفع آنها ها كاستي

آمـوزش  «كمك به بسط خدمت رساني در دانشگاه و تحقـق شـعار محـوري    . 9
و امتيازات بالقوه بـومي در هـر    ها اولويتبا عنايت به  »براي همه، همه جا و همه وقت

 .نقطه از كشور
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  نور دانشگاه پيام
  

  در يك نگاه
  



  
  نور پياممقدمه و دستاوردهاي دانشگاه 

هاي ابوريحان و  در دانشگاه 1350 -1349هاي  نظام آموزش از راه دور در ايران از سال
اه در مجتمع دانشـگاهي  ، اين دو دانشگ1360و  1359ي ها در سال. آزاد ايران ايجاد شد

  .دبيات و علوم انساني ادغام شدندا
و ادغام مجتمع آموزشـي   1364پس از تأسيس دانشگاه عالمه طباطبائي در سال 

مذكور در اين دانشگاه، اجراي انجام امور مربوط به مراكز آمـوزش نيمـه حضـوري بـه     
بـه   نـور  پيـام نشـگاه  اساسـنامه دا  1367در سال . دانشگاه عالمه طباطبائي واگذار گرديد

مركـز و   44با  1385اين دانشگاه در سال . تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد
  .واحد در نقاط مختلف كشور به فعاليت مشغول بوده است 23

: در دولـت عـدالت محـور نهـم و دهـم عبارتنـد از       نـور  پيامدستاوردهاي دانشگاه 
در ايـن دانشـگاه، پوشـش    1390سـال   اشتغال به تحصيل بيش از يك ميليون دانشـجو در 

مركز و واحد دانشگاهي  500درصدي از كل دانشجويان كشور، توسعه بيش از  30حدود 
هاي بـاز و   در اقصي نقاط كشور، كسب رتبه دوم آسيا و رتبه ششم جهان در ميان دانشگاه

بـه  و كسـب رت  1389هاي ايـران در سـال    از راه دور، و كسب رتبه برتر فرهنگي دانشگاه
  .1390برتر خدمت رساني به دانشجويان شاهد و ايثارگر در سال 

ي فرهنگـي و  هـا  نداراي مراكز متعدد ورزشي، مـذهبي، و كـانو   نور پيامدانشگاه 
فوق برنامه بوده و سعي در هدايت انرژي بالقوه جوانـان در مسـيرهاي صـحيح را     امور
و مجـامع معتبـر    هـا  گاهگسترش هر چه بيشـتر تبـادل اطالعـاتي علمـي بـا دانشـ       .دارد

ي هـا  بوده كه از مهمترين فعاليت نور پيامتحقيقاتي بين المللي، از جمله اهداف دانشگاه 
ها و قراردادهاي همكاري منعقد شده بـا   توان تفاهم نامه صورت گرفته در اين حوزه مي

، )نهندوسـتا (، اينديراگاندي و جامع ملي اسالمي )چين(راديو تلويزيوني : هاي دانشگاه
را نـام  ) سـوريه (، تشرين، افتراضيه و دمشـق  )مالزي(المللي اسالمي  اي و بين چندرسانه

انجمن : اين دانشگاه همچنين در چندين مجمع علمي بين المللي معتبر در دنيا مانند. برد
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ي بـاز، انجمـن بـين المللـي آمـوزش بـاز و از راه دور و اتحاديـه        هـا  آسيايي دانشـگاه 
  .سالم عضويت فعال دارندهاي جهان ا دانشگاه

  
  نور پيامبيانيه ارزش دانشگاه 

اسـالمي كـه بـراي ايفـاي نقـش و       -، دانشگاهي است با هويت ايرانـي نور پيامدانشگاه 
هـاي بـاز و    مسئوليت خود در جهت تحكيم جايگاه علمي و پژوهشي در ميان دانشـگاه 

نساني، ارتقاء علمي و آموزش از راه دور دنيا به گسترش رشد و تعالي تقوي و فضائل ا
پژوهشي، تعميق جنبش نرم افزاري، اميد بخشيدن و گسترش دامنه دانش، يـادگيري در  
همه جا، همه وقـت و بـراي همـه در محيطـي ايمـن و مبتنـي بـر عـدالت در راسـتاي          

  .ورزد ي كالن جمهوري اسالمي ايران در سطح ملّي و جهاني اهتمام ميها سياست
  

  نور پيامگاه انداز دانش بيانيه چشم
  :دانشگاهي است 1404در افق  نور پيامدانشگاه 

توسعه يافته، پويا، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي ايران و متكي  
 .اسالمي -ي ايرانيها بر اصول اخالقي و ارزش

هـاي متكـي بـر آموزشـهاي نيمـه       توانا در توليد، انتشـار و حفـظ دانـش و پـژوهش      
 .ي جهانيها از راه دور و توانمند در راستاي حل چالش حضوري، باز و

 .ي باز و از راه دور بصورت كاربردي و تأثيرگذارها تمركز بر عالي بودن در آموزش  

 .پويا در جهت جذب نيروهاي خالق و نخبگان علمي و پژوهشي  

 .جامع و فراگير در گستره سرزميني و فراسرزميني منطبق با استانداردهاي جهاني 

اراي تعامل سازنده و مؤثر با مراكز علمي جهان در زمينه علم و فنـاوري و پـژوهش   د 
بر اساس مصالح نظام جمهوري اسالمي ايران كه به عنـوان جايگـاه اول و قطـب برتـر     

هاي نيمه حضـوري، بـاز و از راه دور در سـطح منطقـه آسـياي جنـوب غربـي         آموزش
 .درخشد مي
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  ورن پيامبيانيه مأموريت دانشگاه 

يك دانشگاه مادر در حوزه آموزشهاي نيمه حضوري و بـاز اسـت، كـه     نور پيامدانشگاه 
  :داند در ابعاد ذيل مي» ارتقاي سطح علمي و فني دانش پژوهان«رسالت نهايي خود را 

توسعه متوازن و متناسب با مقتضيات بـومي و فرهنگـي بخشـهاي مختلـف جامعـه و       
 .عدالت اجتماعي

هاي نيمه حضوري، بـاز و از   انداردهاي جهاني در حوزه آموزشآموزش بر مبناي است 
 .راه دور

 .شكوفا سازي ابعاد وجودي و اميد يادگيري در سرتاسر جهان 

 .پذير خالق و مسئوليت ،دانش افزايي و تربيت پژوهشگراني كارآفرين 

توسعه و تعميق سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه و نهادينه كردن تفكر هوشـمندانه   
 .محور نظام آموزش از راه دور و نيمه حضوري بر

 
  نور پياماهداف كيفي دانشگاه 

اسـالمي در راسـتاي    -توسعه و تعميق آگاهي ديني، تبيين و استقرار ارزشهاي ايرانـي  
 .آراسته شدن دانشگاهيان به فضايل اخالقي

 –گرايـي، روحيـه خودبـاوري علمـي و بيـنش سياسـي        توسعه و تعميق فرهنگ علـم  
 .عي دانشگاهياناجتما

شكوفا سازي استعدادهاي علمي و پژوهشي و تقويت روحيه ابتكـار و كـارآفريني در    
 .جامعه

فراهم آوردن امكان برخـورداري از آمـوزش اسـتاندارد و يكسـان صـرفنظر از محـل        
 .ها و منابع جديد اطالعاتي زندگي و كار دانشجويان مبتني بر روش

كسـاني كـه اسـتعداد و عالقـه الزم را دارنـد،       دسترسي به تحصيالت عاليه براي همه 
 .صرفنظر از شروط و قيود رسمي

هاي اداري دانشگاه از طريق فرآيندهاي مبتني  ها و كارآمدسازي نظام توسعه زيرساخت 
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 .هاي روز دنيا گيري از فناوري بر تفكر ساخت يافته و بهره

تحقق اهداف سـند   توسعه و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و كاركنان در راستاي 
 .چشم انداز دانشگاه

هـاي نيمـه    ارتقاء جايگاه و موقعيت ملّي و بين المللي دانشگاه و سرآمدي در آموزش 
 .حضوري، باز و از راه دور در منطقه

  
  )1390-1394(در برنامه پنجم توسعه  نور پياماهداف كمي دانشگاه 

 .درصد 15به حداقل درصد  65/1افزايش نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي از  

 13درصد، علـوم پايـه از    21درصد به  11افزايش سهم دانشجويان فني و مهندسي از  
درصد  4درصد به  07/0درصد، هنر از  9درصد به  4درصد، كشاورزي از  17درصد به 

 .درصد 49درصد به  72و علوم انساني از 

درصد كل  25به حداقل افزايش نسبت اعضاي هيأت علمي با رتبه استادياري و باالتر  
 .اعضاي هيأت علمي

 .متر مربع 5/3مترمربع به حدود  1افزايش سرانه فضا از حدود  

 .مركز 25المللي دانشگاه به حداقل  افزايش تعداد مراكز بين 

 .واحد 31هاي آزمايشگاهي و مراكز پژوهشي به حداقل  افزايش تعداد قطب 

درصد كل 5/12هاي مجازي به حداقل   كننده در دوره افزايش نسبت دانشجويان شركت 
 .هاي نيمه حضوري دانشجويان دوره

 .تخصصي در هر گروه آموزشي ـ انتشار حداقل يك نشريه علمي 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نظام آموزشي
  

 نور پيامدانشگاه 
  





  ي پذيرش دانشجوها هشيو
  .نمايد مياز دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو  نور پيامدانشگاه 
  يكنكور سراسر .1
 ي فراگيرها هدور .2

از طريـق آزمـون سراسـري وزارت     ها هدانشجويان اين دور :كنكور سراسري .1
ــزار     ــنجش برگ ــازمان س ــه س ــاوري ك ــات و فن ــوم، تحقيق ــيعل ــاطع   م ــد در مق نماي

  .شوند ميكارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پذيرفته  ،، كارشناسيناپيوسته كارشناسي
جوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با م نور پيامدانشگاه  :ي فراگيرها هدور .2
در  80ي فراگيـر، در مقـاطع كارشناسـي، و درسـال     هـا  هبا برگـزاري دور  1372از سال 

اقدام بـه   در مقطع كارشناسي ناپيوسته 1388و از سال  مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
با توجه به ضرورت تحقـق   ها ههدف از برگزاري اين دور. نموده استدانشجو پذيرش 

عدالت در توسعه آموزش عالي و ضرورت دسترسي همه داوطلبان واجد شرايط علمـي  
 .به آموزش دانشگاهي و ارتقاء سطح علمي جامعه است

ترين شبكه آموزش عالي دولتـي كشـور بـا نظـام      ، در مقام بزرگنور پيامدانشگاه 
بـا  ) آموزش از راه دور(هاي آموزشي نيمه حضوري و غيرحضوري  آموزش باز و روش

صرف سرمايه كمتر امكـان توسـعه ظرفيـت پـذيرش دانشـجوي بيشـتري را در قالـب        
نيمه حضوري و غيرحضوري به شرح ذيل براي عالقمنـدان ورود بـه    ،ي فراگيرها هدور

  .ها فراهم آورده است آموزش عالي و دانشگاه
  )مجازي( ي غيرحضوريها هدور -2ي نيمه حضوري، ها هدور -1
بـا   نـور  پيـام در دوره نيمـه حضـوري دانشـگاه     :ي نيمـه حضـوري  ها هدور .1

ي درسـي بـه تجهيـزات نـوين ويـدئو      ها گيري از فناوري آموزشي و تجهيز كالس بهره
توانسته اسـت   DVDو يا سيستم تلويزيون و  )پاورپوينت(پروژكتور و نمايشگر اساليد 

ي هـا  ي آموزشي خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالسها كالس
بـا محوريـت وسـايل     هـا  ايـن دوره  .ريزي و برگزار كند ي سنتي كشور برنامهها دانشگاه
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  .باشد مي ي خودآموزها كمك آموزشي و كتاب
ي مهـم  هـا  هي غيرحضوري از دورها هدور :)مجازي( ي غيرحضوريها هدور .2

 .نظام آموزشي باز و از راه دور است كه دانشجو نيـاز بـه حضـور در كـالس نـدارد      در
كـه   است آموزش الكترونيكي و اينترنتيترين شيوه آموزش غيرحضوري روش  هپيشرفت

الگـوبرداري از تجـارب نـوين جهـاني      بـا  و شـود  مـي  اصطالحاً آموزش مجازي ناميده
سـازماندهي شـده   اي  آموزش از راه دور، و با استفاده از جديدترين ابزارهاي چندرسانه

ي فشـرده و مـواد   هـا  زم از طريـق لـوح  ي الها در اين شيوه آموزشي كليه آموزش. است
 .شود ميو با استفاده از اينترنت و به صورت تحت وب عرضه اي  آموزشي چندرسانه

  
  شرايط پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي
و يـا كنكـور    فراگيـر  پـذيري  ي دانـش هـا  همدارك تحصيلي الزم، براي ثبت نـام در دور 

جديد، دارنـدگان مـدرك   نظام انشگاهي سراسري، ديپلم متوسطه نظام قديم و يا پيش د
مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان   ميكارداني رس

ــا    ــا ســاير مــدارك متوســطه تحصــيلي اعــم از هنرســتان و ي و آمــوزش پزشــكي و ي
در صـورت دارا بـودن   . ساله بـوده اسـت   4دانشسراهايي كه مدت آموزش متوسطه آن 

ــوق و   ــدارك ف ــركت در م ــون وروديش ــدن دروس و  آزم ــوطگذران ــراز  مرب و اح
  .توانند در مقطع كارشناسي تحصيل نمايند هاي الزم علمي مي حدنصاب

  
  ارشد  شرايط پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

ي كارشناسي ارشد فراگير، مـدرك كارشناسـي   ها همدرك تحصيلي براي ثبت نام در دور
هاي علـوم پايـه، علـوم پزشـكي، علـوم       م، شامل گروهي علوها هدر رشترسمي و باالتر 

ي تحصيلي علوم انسـاني و هنـر   ها هدامپزشكي، علوم كشاورزي و علوم مهندسي و رشت
به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،  كه 12با ميانگين حداقل 

كارشناسـي  و همچنـين دارنـدگان مـدارك    . باشـد  مـي درمان و آموزشي پزشكي رسيده 
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زارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وناپيوسته رسمي مورد تأييد 
شرط شركت در آزمون فراگيـر و احـراز    به ها اين دوره درتوانند  مي و آموزش پزشكي

بـا مـدرك   همچنـين دانشـجويان   . هاي علمي در اين مقطـع تحصـيل نماينـد    حدنصاب
در ايـن مقطـع   سازمان سنجش زمون تحصيالت تكميلي توانند از طريق آ مي كارشناسي

  . پذيرش شوند نور پيامدر دانشگاه 
  

  (PHD)شرايط پذيرش در مقطع دكتري تخصصي 
داوطلبان مـواد امتحـاني هـر رشـته تحصـيلي بـه        ميبه منظور سنجش ميزان توانايي عل

اعـالم   جدول مربوطه در دفترچه راهنماي ثبـت نـام  ي مطالعاتي مطابق ها هتفكيك حوز
  .گردد مي

كه ضوابط و آزمون كتبي مطابق پذيرش در دوره دكتري تخصصي در هر سال  -
شدگان چنـد برابـر    كند انجام و اسامي پذيرفته برگزار ميآموزش كشور سازمان سنجش 

  .شود مي به دانشگاه معرفيه علمي بجهت مصاحظرفيت 
و  مـي ي، مصـاحبه عل پذيرفته شدگان نهايي بر اساس نمرات آزمون كتب  مياسا -

كه از سوي هيات عالي گـزينش صـورت خواهـد گرفـت،      ميي عموها احراز صالحيت
  .تعيين و اعالم خواهند شد

  
 نام و ثبت شرايط ورود

 شرايط ورود) الف

منـع تحصـيلي   (از نظر مقررات و قوانين جاري كشور مجاز به ادامه تحصـيل باشـد    .1
  .)نداشته باشد

دانشگاهي نظـام جديـد و يـا     ظام قديم و يا مدرك پيشداراي ديپلم متوسطه ن. 2
مدرك كارداني مـورد تائيـد وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت علـوم و تحقيقـات و       

  .فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد
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  .از طريق آزمون سراسري و يا فراگير پذيرفته شده باشند. 3
آموزش عالي داخل و خارج از كشور  و يا مؤسسات ها دانش آموخته دانشگاه. 4

  .كه مورد تأئيد مراجع فوق باشد
ي حوزوي كه برابري آن به ها مدارك تحصيلي خارج از كشور و يا گواهينامه .5

  .ئيد مراجع فوق رسيده باشدات
 بـدون انصـراف  ) دولتـي اعـم از دولتـي و غير  ( هـا  دانشجويان فعلي دانشـگاه . 6

  .شركت نمايندي فراگير ها توانند در دوره مي
مجاز به شركت مجدد در كنند  مي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده .7

  .باشند ون اين دانشگاه در همان مقطع نميآزم
  .باشند دانشجوياني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند مجاز به ثبت نام نمي .8

  
  نام شرايط ثبت) ب
ي فراگيـر موظـف اسـت در    هـا  دوره پذيرفته شده از طريـق آزمـون سراسـري و يـا     .1

از طريـق سيسـتم جـامع    شده توسـط دانشـگاه بـراي ثبـت نـام       ي مقرر تعيينها مهلت
  .دانشگاهي اقدام نمايد

دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخـت شـهريه تعيـين شـده     . 2
  .اقدام نمايد در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست

شـود و   مـي  راي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسـوب عدم مراجعه ب. 3
  .لغو آن تابع مقررات آموزشي است

اگر دانشجويي بعد از زمان ثبت نام مراجعه نمايد، مسـئول مركـز بـا بررسـي      .4
توانـد در قالـب مهلـت ثبـت نـام بـا تـأخير         بودن آن مي علت تأخير و تشخيص موجه

  .واحد درسي مجوز انتخاب واحد صادر نمايد 12ا ماه بعد از ثبت نام،ت كثر تا يكاحد
انشـگاهي اعـالم شـده مجـاز     ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم د. 5

قانوني و خالف مقررات آموزشي خارج از تقويم دانشگاهي غيرنام  گونه ثبتاست و هر
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  )جز موارد خاص مطابق مجوز اداره كل خدمات آموزشي هب. (است
  

  :در زمان ثبت نام ارائه نمايد بايدانشجو مداركي كه د
آزمـون  (مراكز موظف هستند، صرفاً از كساني كه بر اساس ليست سازمان سنــجش  . 1

و يا با مجوز سـازمان مركـزي بـراي دانشـجويان انتقـالي از سـاير       ) سراسري يا فراگير
  .ورندعمل آ هاز داوطلب ثبت نام ب المللي و پذيرفته شدگان مركز بين ها دانشگاه

ارائه اصل كارت شناسـايي ملـي و شناسـنامه و يـك بـرگ تصـوير از كليـه        . 2
  .صفحات آن

براي كليـه  ( اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد ارائه. 3
  )شدگان كارشناسي پيوسته پذيرفته

  )براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته( اصل گواهي كارداني ارائه. 4
  )براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد( اصل گواهي كارشناسي ارائه. 5
بـراي كليـه پذيرفتـه شـدگان دكتـري      ( اصل گـواهي كارشناسـي ارشـد    ارائه. 6
  )تخصصي
  اخذ تأئيديه. 7

بايست رسيد پستي تائيديه ديـپلم و پـيش    مي دانشجويان مقطع كارشناسي) الف
  .ه نمايندنام ارائ دانشگاهي خود را در هنگام ثبت

از آمـوزش مركـز جهـت دريافـت تائيديـه      اي  دانشجويان ساير مقاطع نامـه ) ب
  .تحصيلي دريافت تا امكان صدور تائيديه به دانشگاه ميسر و فراهم شود

اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي است، و كساني كـه  . 8
ستور العمل از حـوزه نظـام وظيفـه    مايل به استفاده از معافيت تحصيلي هستند، مطابق د

  .شود مي درخواست معافيت
بجزمواردي كه دردستورالعمل يـا مجـوز   .(ثبت نام مشروط مطلقاً ممنوع است .9

  )اداره كل خدمات آموزشي اعالم شده است
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  تكميل فرم مشخصات و فرم تعهد رعايت ضوابط دانشگاه. 10
  ي مجازي اه براي پذيرفته شدگان دوره ICDLارائه مدرك . 11

در سيستم جديد ثبت نام اينترنتي الزم اسـت داوطلـب كليـه مـدارك      :نكته مهم
  .مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد

ي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يـا  ها فرم مخصوص استفاد از سهميه. 12
شروع دومين نيمسال تحصيلي اخذ و  غيره، الزم است در مدت تعيين شده و حداكثر تا

  . در پرونده دانشجو ضبط شود
كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز بـه انتخـاب مركـز     .13

 محل كار خود بعنوان محل تحصيل نيستند در صورت پذيرفته شـدن قبـولي آنـان لغـو    
  .شود مي

ه به جـدول نـام مراكـز و    ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توج. 14
 2واحدهاي دانشگاه پيام نور شهرستان و تحت پوشـش هـر مركـز در دفترچـه شـماره      

  .ي اعالم شده الزامي استها آزمون سراسري و تاريخ
  محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز )الف
  محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز )ب
  ال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوششدو س )ج
محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخـر دوره متوسـطه داوطلـب در شهرسـتان      )د

  تحت پوشش
اگر داوطلب فقط يكي از شرايط فوق را داشته باشد بـه شـرط سـپردن     -تبصره

  .ثبت نام بالمانع است ،تعهد كتبي مبني بر عدم درخواست انتقال
  .ي و دقيق به دستورالعمل ثبت نام ضروري استمطالعه و توجه كاف .15
  

  ها برنامه درسي و رعايت پيش نياز درس
ي درسي مصوب را اجرا نمايد و دانشجو نيز ملزم بـه  ها دانشگاه موظف است برنامه. 1
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عدم رعايـت پـيش نيـاز    (باشد،  مي ترمه 9رعايت پيش نيازهاي اعالم شده در برنامه 
 .)به منزله حذف درس است

گر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظـر گـروه   ا. 2
تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخـاب و   مي هاي اعالم شده آموزشي و بخشنامه

  )اعالم شده است ها فقط شامل دروسي كه توسط گروه. (امتحان دهد
اسـت، فقـط همـان درس     درصورت عدم قبولي دردرس پيش نياز، دانشجو موظـف . 3

ي بعدي انتخاب و تكرار نمايـد و نيـازي بـه انتخـاب     ها مردودي را بالفاصله در ترم
   .درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست

 ي عمومي چنانچـه دانشـجو از درس پـيش نيـاز نمـره مـردودي بگيـرد،       ها در درس. 4
رانـد در مـواردي كـه در    تواند درس پس نيـاز را همزمـان بـا آن انتخـاب و بگذ     مي

  .عمل نمايد 10تواند در قالب تبصره ماده  مي ي عمومي دانشجو غيبت نمايدها درس
ضروري است و انتخاب واحد بايـد مطـابق سرفصـل و     ها رعايت نظم واحدي رشته. 5

ي در يك درس مردود شود ملزم بـه تكـرار   يترمه انجام شود و اگر دانشجو 9برنامه 
توانـد بـدون گذرانـدن آن درس دانـش      قبـولي اسـت و نمـي   آن درس و اخذ نمـره  

  .آموخته شود
تواند از جـدول   در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي. 6

دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با ايـن حـال نمـره مـردودي آن     
  .شود رود محاسبه ميدرس نيز در ميانگين ترم و ميانگين كل مطابق ضوابط سال و

در آخرين نيمسال تحصيلي چنانچه تعداد واحدهاي باقي مانـده دانشـجو در حـدي    . 7
دهـد و   مي واحد درسي را 24او اجازه انتخاب تا ) 12حداقل (است كه ميانگين كل 

دهد از  ي اجازه انتخاب همه واحدها را مييا تعداد واحد كمتر دارد و ميانگين كل و
  .معاف استرعايت پيش نياز 

و ترم آخر ضروري  10نياز درسها بجز موارد تبصره ماده  در هر صورت رعايت پيش. 8
  .است
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تواننـد دروس گـروه معـارف خـود را بـدون هـيچ        هاي ديني مـي  دانشجويان اقليت. 9
محدوديتي از بين دروس مندرج در جدول عمومي معارف اسالمي مصوب شـوراي  

  .دعالي انقالب فرهنگي انتخاب نماين
  

  تعداد واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تحصيلي
كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند بجز آخرين نيمسـال تحصـيلي    دانشجوياني. 1

 .واحد درسي هستند 5موظف به انتخاب حداقل 

كننـد، موظـف بـه انتخـاب      مـي  دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي اسـتفاده . 2
در آخرين نيمسال تحصيلي و يا مواردي كه بخاطر  واحد درسي هستند، بجز 12حداقل 

  .رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند
باشـد ملـزم بـه     12كه ميانگين نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  در صورتي. 3
  .باشد مي واحد درسي 12انتخاب

 گـردد و  مـي  عدم رعايت سقف مجاز منجر به حـذف واحـد مـازاد دانشـجو    . 4
  .باشد مي آموزش مركز موظف به اجراي آن

 واحـد  6چه در مركز و يا مهمان  ،در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي. 5
در بعضي موارد دانشـجو  ، باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست مي

نمايد  مي تعدادي از واحدهاي خود را در مركز و تعدادي را نيز بصورت مهمان انتخاب
شود در اين صورت واحدهايي كه مهمان  مي واحد بيشتر 6كه مجموع واحدهاي آنها از 

  .حذف خواهد شد ،واحد  باشد 6شده و بيشتر از سقف مجاز يعني 
حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي براساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطـع  . 6

  .كارداني و كارشناسي بشرح زير تعيين شده است
  واحد 12تا  باشد 12نگين نيمسال قبل كمتر از ميا

  واحد 20تا  باشد 99/16تا  12ميانگين نيمسال قبل از 
  واحد 24تا  باشد 20تا  17ميانگين نيمسال قبل از 
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معيار معدل براي حداكثر تعداد واحد، آخرين نيمسـالي اسـت كـه     :1نكته مهم 
  .ه استدانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شركت نمود

 27تـا   20تـا   17با ميانگين نيمسال قبـل از  اي  دانشجويان دو رشته :2نكته مهم 
كنند، بـا تشـخيص    مي واحد در دو رشته و براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده

  .واحد خواهد بود 12+  2رئيس مركز استاني 
د توانند بدون محـدوديت بـا رعايـت پـيش نيـاز سـقف واحـ        مي دانشجويان. 7

  .واحدهاي عملي را اخذ نمايند
واحد  16حداكثر 12توانند طبق ماده  مي دانشجويان در اولين نيمسال تحصيلي. 8
  .نياز انتخاب نمايند با رعايت پيش ،درسي

تواند بـه شـرط احـراز ميـانگين كـل       مي در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو. 9
  .واحد درسي انتخاب نمايد 24تا ) 12حداقل (

باقي مانده داشـته باشـد، بـا     )غير عملي( چه دانشجويي فقط يك درسچنان .10
معرفي بـه  (تواند در تكدرس  مي نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي مراكز استاني

  .شركت كند) استاد
 بـار مـردود شـود    3عنوان درسي حداقل  3و حداكثر تا  1دانشجويي كه از  .11

ايـن موضـوع منافـاتي بـا     . (ه اسـتاد بگذرانـد  تواند آن دروس را به صورت معرفي ب مي
  )ندارد 10اجراي بند 

  
 طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي

 10(سـال   5حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دوره كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته    .1
تعيـين شـده اسـت در صـورتيكه     ) نيمسـال  20(سـال   10و براي كارشناسـي  ) نيمسال

  .شود مي احدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراجدانشجو نتواند در مدت فوق و
كنند حداكثر مدت مجاز  مي كه از معافيت تحصيلي استفاده براي دانشجوياني .2

 6سال و بـراي دوره كارشناسـي    3ي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته ها تحصيل در دوره
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و بعنـوان  باشد، در صورت عـدم تكميـل سـقف دوره در مـدت فـوق، دانشـج       مي سال
ادامه تحصيل پس از ارائه گواهي اشـتغال  . شود مي اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي

سـال   10به تحصيل در حين خدمت سربازي و يا پس از آن با رعايت ساير مقررات تا 
بالمانع است، چنانچه در مدت سربازي ثبـت نـام نكنـد مـدت خـدمت جـزو حـداكثر        

  .سنوات محسوب نخواهد شد
سـال   6كننـد، اگـر در مـدت     مي كه از معافيت تحصيلي استفاده جويانيدانش. 3

ـ     خـدمت نظـام   ه نتوانند دوره را تكميل نمايند،صرفاً بعنوان دانشـجوي اخراجـي بايـد ب
دانشـجويان بـا    وظيفه معرفي شوند و نبايد انصراف دهند، بازگشت به تحصيل اينگونـه 

رت پايان خدمت يا معافيـت فقـط از   گواهي اشتغال بخدمت و يا كا ،ارائه مدارك معتبر
طريق مجوز كميسيون موارد خاص سازمان مركزي امكان پذير است و مراكز بدون اخذ 

  .مجوز نبايد نسبت به ثبت نام آنها اقدام كنند
 10(ســال 5حــداكثر ســنوات دانشــجويان غيــر ايرانــي در دوره كارشناســي   .4
  .دباش باشد و اين مدت قابل افزايش نمي مي )نيمسال

  
   افزايش سنوات مجاز تحصيلي

نامـه آموزشـي سـنوات مجـاز دانشـجويان دوره       از بخـش دوم آيـين   14مطابق ماده  .1
نيمسـال اسـت و برابـر تبصـره      20كارشناسي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند 

سـنوات   كننـد حـداكثر   مـي  كه از معافيت تحصيلي استفاده يك ازماده فوق دانشجوياني
  .باشد مي نيمسال 12ها دردوره كارشناسي مجاز آن

نامه آموزشي نتواند  در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيين. 2
واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتوانـد ميـانگين كـل خـود را جبـران نمايـد در       

  .صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي ميسر است
نيمسـال،   20در مقطع كارشناسي افزايش دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از . 3

كننـد و دو نيمسـال سـنوات     براي دانشجوياني كـه از معافيـت تحصـيلي اسـتفاده نمـي     
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سال، براي استفاده كنندگان از معافيت تحصـيلي بعهـده شـوراي    مني 12تحصيلي بعد از 
  .آموزشي مركز استان است

ارشناسي نا پيوسـته حـداكثر يـك نيمسـال در صـورت      در مقطع كارداني و ك. 4
  .شود مي التحصيلي با نظر شوراي آموزشي استان به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه فارغ

شـوند از سـال    مـي  شماره دانشجوئي دانشجوياني كه به اين دانشـگاه منتقـل  . 5
ز سـال ورود  شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان ا مي انتقال به آنها اختصاص داده

  .گردد مي دانشگاه مبدا محاسبه در
بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز اين دانشجويان فقط بـه شـماره دانشـجويي    

  .اكتفا نشود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مد نظرقرار گيرد
واحد تطبيقي يك نيمسـال تحصـيلي از مجمـوع سـنوات مجـاز       15به ازا هر .6

  .شود مي دانشجو كم
دهند سنوات مجاز آنها از سال پـذيرش   مي دانشجوياني كه تغييررشته ـ1صره تب

  . شود مي دانشگاه محاسبه در
ي فراگير مجموعاً يك نيمسال ها نيمسال دانشپذيري دانشجويان دوره ـ2 تبصره

بديهي است سنوات مجاز دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريـق  . آيد مي به حساب
زمان درخواست معافيت  در نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي و ي فراگير ازها دوره

  .شود مي تحصيلي محاسبه
  .افزايش دو نيمسال تحصيلي بشرط داشتن شرايط زير امكان پذير است. 7

  امكان تكميل سقف مصوب دوره را داشته باشند )الف
اي امكان احراز حداقل ميانگين كل اعالم شده مطابق آئين نامه آموزشـي بـر   )ب
  .را داشته باشند 76هاي قبل و بعد سال  ورودي

كننـد چنانچـه امكـان تكميـل      مي ه از معافيت تحصيلي استفادهك دانشجوياني .8
نيمسال مقدور نباشد الزم است به عنوان دانشـجوي اخراجـي    سقف دوره با افزايش دو

ني واحد مصوب دوره بـا عنـوان كـاردا   70صورت گذراندن حداقل  در بدون انصراف و
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به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شـدن وضـعيت نظـام وظيفـه همـراه بـا       
  . مدارك الزم جهت طرح دركميسيون جهت بازگشت به تحصيل ارسال گردد

افزايش سنوات تحصيلي صرفاً  با درنظر گرفتن مقطع تحصيلي دانشجو يعني . 9
بـراي اخـذ مـدرك     عنواني افزايش سنوات مـازاد چ تحت هي كارشناسي مقدور است و

  .كارداني ميسر نيست
دسته از دانشجوياني كه سنوات قانوني آنها به اتمام رسـيده باشـد    آن -3 تبصره

وتعداد واحدهاي آنها درحدي است كه امكان اخـذ مـدرك كارشناسـي مقـدور نباشـد      
تواننـد بـا    مـي  واحـد مصـوب را الزم دارنـد    70واحـد درسـي تـا سـقف      5 از وكمتر

از طريق اداره كل خدمات آموزشي نسبت به اخذ واحدهاي باقي مانده درخواست كتبي 
  .اقدام نمايند
ولـي ميـانگين كـل    انـد   كه سقف مصوب دوره را تكميل نموده دانشجوياني. 10

تواننـد از دونيمسـال سـنوات مـازاد بـراي اخـذ واحـدهاي         مياند  خود را جبران نكرده
 99/11تـا  10آنهـا را بـا نمـره بـين       واحـد از درسـهاي كـه قـبالً     22جبراني حداكثرتا 

نيمسال براي ترميم معدل  هر استفاده كنند سقف تعداد واحدهاي انتخابي دراند  گذرانده
  .واحد درسي است 12حداكثر تا 

 نيمسال سنوات مازاد موفق به گذرانـدن  كه با افزايش دو دانشجوياني ـ4تبصره 
الزم است همـراه  اند  عدل خود نشدهواحدهاي جبراني براي ترميم م واحدهاي اصلي يا

واحـدي شـوراي دانشـگاه بـه اداره كـل       100با مدارك الزم جهت معرفي براي مصوبه 
بايسـت مجـددا در آزمـون     مـي  دانشجويان دوره معادل. (خدمات آموزشي ارسال گردد

  .)سراسري يا فراگير شركت نمايند
دوره مصـوب را   واحـد درسـي ازدروس   12كه كمتر از  دانشجوياني ـ  5تبصره 

توانند با افزايش دونيمسال سنوات تحصيلي نسبت به اخذ واحد جبراني همراه  مي دارند
. اقدام نماينـد ) جبراني ومصوب دوره( واحد درسي  12با واحدهاي مصوب حداكثر تا 

در  تواننـد انتخـاب واحـد نماينـد     مـي  واحـد ديگـر   12نيمسال بعد نيز حداكثر تا  در و
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  .اقدام شود 4مطابق تبصره  صورت عدم جبران،
  

  لييمرخصي تحص
نيمسـال و در   3ي كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته    ها هتوانند در دور ميدانشجويان  .1

  .نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند 6ي كارشناسي پيوسته ها هدور
 6تـا   2در صورتي كه دانشجو درخواسـت مرخصـي تحصـيلي بمـدت      :تبصره

بايستي با ارائه مدارك مستدل ازشوراي آموزشي استان  مياشته باشد نيمسال پي در پي د
  .مجوز دريافت نمايد

ي كـارداني  هـا  هدر دورو كنند  ميكه از معافيت تحصيلي استفاده  يدانشجويان .2
نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كنند مـدت مرخصـي    2يك نيمسال و كارشناسي 

گردد و در زمان اخذ مرخصي تحصـيلي   ميتحصيلي جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه 
باشـد در غيراينصـورت عـدم مراجعـه      مـي دانشجو موظف به پرداخـت شـهريه ثابـت    

  .شود ميمحسوب 
در صورتي كه دانشجو در زمان ثبت نام درخواست مرخصـي تحصـيلي   : تبصره

ننمايد و به دانشگاه تحصيل خود مراجعه نكند عـدم مراجعـه محسـوب و در نيمسـال     
مگـر اينكـه قبـل از شـروع ثبـت نـام بـه مركـز مراجعـه و          . بت نام نـدارد بعدي حق ث

  .درخواست لغو عدم مراجعه كند
ي كه بعنوان مامور دولت، و يا همسر يكـي از كاركنـان يـا همسـر     ياندانشجو .3

توانند بـا ارائـه حكـم و مـدارك      ميشوند  مييكي از دانشجويان بورسيه به خارج اعزام 
سال مرخصي ديگر بـدون احتسـاب    4ز خود از حداكثر مستدل عالوه بر مرخصي مجا

بـديهي اسـت مـدارك فـوق     . در سنوات و با پرداخت شـهريه ثابـت بهـره منـد شـوند     
  .و تائيد شوراي آموزشي استان برسد بايست به تشخيص مي
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  انصراف از تحصيل
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواسـت خـود را بصـورت     .1

  .زش مركز ارائه دهدكتبي به آمو
مركز موظف است حداكثر تا مدت يـك مـاه انصـراف دانشـجو را در مركـز       .2

نگهداري و پس از انقضاي مهلت يك ماهه در صورتي كه دانشجو انصراف خود را كتباً 
 .رد در سيستم جامع آنرا ثبت نمايدپس نگي

پس از انقضاي مهلت يك ماهه، انصراف دانشجو قطعـي تلقـي شـده و حـق      .3
 .گشت به تحصيل را نخواهد داشتباز

در صورتي كه مدت انصراف يك ماه به اتمام برسد حتـي اگـر مـدارك    : تبصره
دانشجو به سازمان مركزي هم ارسال نشده باشد امكـان لغـو انصـراف وجـود نـدارد و      

  .ك مدت يكماه استالم
دانشجوي انصرافي موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده  .4
  .مل نمايداست ع

توانـد   ميي فراگير ها هدانشجوي انصرافي از طريق آزمون سراسري و يا  دور .5
 .مجدداً در دانشگاه شركت كند

كند و انصراف دهد، اگر مجدداً  ميدانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده  .6
پذيرفتـه شـود حـق اسـتفاده از      نور پيامي فراگير دانشگاه ها هدر كنكور سراسري يا دور

 .تواند در حين خدمت ادامه تحصيل دهد ميفيت تحصيلي ندارد و معا

  
  ها هميانگين نمر

ي دانشجويان در آن نيمسال بنـام ميـانگين   ها هدر پايان نيمسال تحصيلي ميانگين نمر .1
  .شود ميكل محاسبه و در كارنامه وي ثبت 

 بل ازو قبه بعد  )68سال  (تأسيس دانشگاه كليه دانشجوياني كه از بدو  :1تبصره
اند و كليه واحـدهاي مصـوبه     گواهي كارداني و يا كارشناسي دريافت نكردهكه  87 سال
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معدل دارند نمرات مردودي در معـدل   اند و يا كسر معدل الزم گذرانده ارشته خود را ب
  .شود كل محاسبه نشده و فقط نمرات قبولي در ميانگين كل محاسبه مي

ه بعد پس از گذرانـدن كليـه واحـدهاي    ب 87دانشجويان ورودي سال  :2 تبصره
دي و نمـره قبـولي در ميـانگين كـل محاسـبه      دورمـ يـك درس   مصوب رشته خود تنها

  .شود ميمحاسبه ن ها گردد و بقيه مردودي مي
  

  عدم مراجعه
هاي تعيين شده براي ثبت نـام بـه دانشـگاه مراجعـه      دانشجو موظف است در مهلت .1

  .گردد جعه محسوب مينمايد در غيراينصورت دانشجو عدم مرا
 .باشد لغو عدم مراجعه تا يك نيمسال تحصيلي بعهده مراكز مي .2

 هـا  لغو عدم مراجعه از ابتدا به ساكن تا اتمام سنوات مجـاز تحصـيل بعهـده اسـتان     .3
 .باشد مي

ـ      .4 ه لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيـت تحصـيلي تـا دو نيمسـال ب
صورت عدم مراجعه بيش از دو نيمسال دانشجو اخـراج  باشد و در  مي ها عهده استان

 .گردد و به حوزه نظام وظيفه معرفي مي

مجوز بازگشت به تحصيل و لغو عدم مراجعـه دانشـجويان معرفـي شـده بـه نظـام        .5
وظيفه پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه آنهـا از طريـق اداره كـل خـدمات     

سازمان مركزي بـا ارائـه مـدارك     و كميسيون موارد خاص) اداره مشمولين( آموزشي
 .باشد الزم قابل بررسي مي تحصيلي

هـاي   مطـابق فـرم    ليسـت اسـامي   ها پس از لغو عدم مراجعه توسط مراكز و يا استان .6
 .ارسالي به اداره كل خدمات آموزشي ارسال شوند

حداكثر تا پايـان   ها صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا استان .7
در صـورتي كـه بعـد از    . ن ثبت نام با تأخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور استزما

مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخـاب  
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 .واحد از نيمسال بعد مقدور خواهد بود

باشد در ايـن   مي ي لغو عدم مراجعه شده الزاميها پرداخت شهريه ثابت براي نيمسال .8
 .گردد ها مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات محسوب مي يمسالصورت آن ن

عهده كميسيون ه صدور مجوز لغو عدم مراجعه بدون احتساب در سنوات تحصيلي ب .9
 )اداره كل خدمات آموزشي. (باشد موارد خاص سازمان مركزي مي

ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از طريق مراجع ذيصالح  .10
 .مقررات آموزشي استخالف 

  
 شرايط لغو عدم مراجعه

شـود كـه دانشـجو در     براي دانشجويان درصورتي اقدام مي ها لغو عدم مراجعه در استان
قالب سنوات مجاز تحصيل بتواند كليه واحدهاي مصوبه رشته خود را با معدل الزم بـه  

  .پذير نيست صورت لغو عدم مراجعه امكان  اين اتمام برساند در غير
  

  نور پيامانتقال دانشجويان 
انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركزاستاني مربوطـه مشـروط بـه    

 :است احرازشرايط زير

شرايط ادامـه تحصـيل در مركـز مبـداء را داشـته باشـد و كمتـر از نيمـي از         . 1
  .واحدهاي درسي دوره تحصيلي را گذرانده باشد

ـ (واحد درسي 24حداقل . 2 دون احتسـاب دروس پـيش دانشـگاهي و دروس    ب
  .گذرانده باشد) معادلسازي شده

  )با احتساب دروس مردودي.( را كسب كرده باشد 12ميانگين كل . 3
و در  ،نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد. 4

  .ددر سهميه مربوط كمتر نباششركت در آزمون سراسري همان رشته و سال 
 نمره آزمون دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه :توجه
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بايسـت بـه صـورت مـوردي از سـازمان سـنجش        شوند مـي  مي سازمان سنجش معرفي
  .استعالم شود

و  15ي علوم پايـه و مهندسـي بـا ميـانگين كـل حـداقل       ها دانشجويان رشته. 5
از داشـتن نمـره آزمـون معـاف      16ل حداقل ي علوم انساني و هنر با ميانگين كها رشته
 12خواهند از شرط ميانگين براي انتقال استفـاده كنند حتماً بايـد   مي كساني كه( .هستند

  .)واحد غيرعمومي گذرانده باشند
دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصـت دارنـد   . 6

  .ارائه نمايند دواحد خو/ مدارك و تقاضاي انتقال را به مركز
كـارداني بـه   (فقط در مقطع هم سطح و يـا از بـاال بـه پـايين      ،انتقال دانشجو. 7

  .) شود مي كارداني و كارشناسي به كارشناسي يا كارشناسي به كارداني انجام
ي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصـيلي بعـد از دوره   ها دانشجويان دوره. 8

؛بـا موافقـت مراكـز مبـدا و      12ميانگين حـداقل  واحد درسي و كسب 24دانشپذيري و 
  .توانند منتقل شود مي )ه آموزشينام آيين 38ماده (  مقصد و ارائه مدارك معتبر و مستند

انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر منوط به مجري بودن مركز در رشته . 9
ـ مسـئوليت   هـا  مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زماني برنامـه درس  عهـده   هآن ب

  .دانشجو است
. سوابق از مركـز مبـداء بـه مقصـد منتقـل شـود       ،در صورت انتقال دانشجو .10
شـود و كليـه درسـهاي اخـذ شـده و       ييري در درسهاي دانشجو ايجاد نمـي هيچگونه تغ

  .شود مي گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل
  .انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است. 11
ي دولتي مقدور ها ي حضوري دانشگاهها انتقال دانشجويان پيام نور به  دوره .12

با رعايت شرايط از طريق آموزش ، ي نيمه حضوري و غير دولتيها نيست و به دانشگاه
  .استان امكان پذير است

بررسي تقاضاي انتقال دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريق اداره كـل  . 13
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  .ن پذيراستخدمات آموزشي امكا
در صـورتي كـه بعـد از     ،انتقال از مركز به واحدهاي تحـت پوشـش مركـز    .14

پذيرش دانشجو رشته تحصـيلي وي در واحـد ايجـاد شـده باشـد و بـيش از نيمـي از        
در اين صورت نيـازي بـه نمـره آزمـون      ،واحدهاي ايشان باقي مانده باشد بالمانع است

  .نيست
از طريق اداره كل خدمات آموزشي مقـدور   انتقال فرزندان هيات علمي فقط .15

در اين صورت هيات علمي در اولين نيمسال تحصـيلي بـا مراجعـه بـه سـازمان       ،است
  .مجوز الزم را اخذ و به خدمات آموزشي ارائه خواهد داد، سنجش

كه فرزندان هيات علمي حائز حـد نصـاب الزم را بـراي انتقـال      در صورتي. 16
  :شرح زير خواهد شده ب ،وط مهمانانتقال بصورت مشر، نباشند

ـ  از اين دسته از پذيرفته - ه شدگان با معرفي اداره كل خدمات آموزشي ثبت نام ب
  .عمل خواهد آمد

شـوند انتقـال    12موفق به كسب ميانگين كـل   ،اگر چنانچه پس از دو نيمسال -
  .قطعي خواهد شد

مبنـي بـر    ،اخذ تعهـد انتقال دانشجوياني كه بعلت نداشتن شرايط ثبت نام با . 17
  .اند ممنوع است ثبت نام كرده ،عدم تقاضاي انتقال در مركز

انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام  .18
  .شود مي رساني و از طريق اداره كل خدمات آموزشي اطالع

  
  ه آموزشينام آيين 38شرح ماده 

بطـوري كـه دانشـجو بعنـوان كفيـل       ،ت يا معلول شـود فو ،سرپرست خانواده شهيد. 1
  .خانواده از طريق مراجع ذيصالح شناخته شود

تشـخيص   ،معلول گردد و بطور مستقل قادر به ادامه زنـدگي نباشـد   ،دانشجو. 2
  .اين موضوع بعهده شوراي آموزشي مركز استاني است
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  .مسر شوددانشجوي دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل سكونت ه. 3
عـوض  ) دانشـجويان دختـر  (محل اشتغال دانشجو يا سرپرسـت قـانوني وي   . 4

  .شود
كارمندان رسمي يا پيماني دولت در صورت ارائه حكم اشتغال مبني بر تغييـر  . 5

  . واحددرسي ويانمره آزمون معاف شوند24توانند از گذراندن مي محل خدمت
د گـواهي اشـتغال و سـكونت    اگر دانشجو يا همسر وي داراي شغل آزاد باش. 6

  .بايد به تاييد مراجع ذيصالح برسد
كليه دانشجويان در صورت ارائه مدارك معتبر هر يك از موارد فوق از گذراندن 

  .واحد درسي و نمره آزمون معاف هستند 24حداقل 
هـم شـرايط انتقـال وهـم شـرايط       دانشجو بايد ،در انتقال توام با تغييررشته

  .مايدتغييررشته را كسب ن
  
  مهمان

طور موقت مجبور به تغيير محل سـكونت خـود باشـد بـا      هدر مواردي كه دانشجو ب .1
  .تواند در ساير مراكز مهمان شود ميموافقت مراكز مبدا و مقصد 

مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي و در آخرين نيمسـال تحصـيلي ممنـوع     .2
 .است

از دولتي يا غيردولتي با موافقـت مركـز    اعم ها مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاه .3
 .و دانشگاه مبدا بالمانع است) درخواست دانشجو(مربوطه 

هاي دولتي تا زماني كـه واحـد در مركـز و يـا      مهمان شدن دانشجو به ساير دانشگاه .4
 .شود مقدور نيست ميمراكز همجوار ارائه 

انـد در ديگـر مراكـز    تو مينيمسال يا كمتر از نصف واحدها را  4دانشجو حداكثر تا  .5
 .مهمان شود

مهمان را در پايان ترم به مركز مبـدا اعـالم    يمركز مقصد موظف است نمرات دانشجو .6
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 .نمايد

چنانچه دانشجويي بيش از نصف واحدهاي خود را مهمان شـود، واحـدهاي مـازاد     .7
 .آخرين نيمسال مهماني بايد حذف گردد

مكان انتقال مقدور نباشـد بـا   در صورتي كه دانشجو داراي مشكالت خاص باشد و ا .8
اين موضوع صرفاً بـا  . تواند متقاضي مهمان دائم باشد ميارائه مدارك معتبر و مستند 

 .نظر شوراي آموزشي استان امكان پذير است

 .باشد مي ميها در هنگام مهمان شدن الزا رعايت سقف مجاز و پيش نياز درس .9

  
  مهمان اضطراري

دث غير مترقبـه يـا حكـم ماموريـت محـل اشـتغال يـا        براي دانشجوياني كه بر اثر حوا
زندگيشان تغيير نموده است، اين امكان وجود دارد  تا دو هفته مانده به شروع امتحانات 

اين تقاضا در شوراي آموزشـي اسـتان   . نيمسال جاري، تقاضاي مهمان اضطراري نمايند
  .گردد مي مطرح و بررسي

  
  مهمان دائم
مشكالت خاص و امكـان انتقـال مقـدور نباشـد بـا ارائـه        كه دانشجو داراي در صورتي

وضـوع صـرفاً بـا نظـر     ايـن م  تواند متقاضي مهمان دائم باشد، مي مدارك معتبر و مستند
 .پذير است استان امكانشوراي آموزشي 

دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصـت دارنـد   . 1
  .واحد خودارائه نمايند/ ه مركزمدارك و تقاضاي مهمان دائم را ب

تواند تـاآخرين نيمسـال در مركـز مقصـد تحصـيل       مي دانشجوي مهمان دائم. 2
  .شود مي نمايد وليكن مدرك دانش آموختگي در مركز مبدا صادر
بايست به مركز مبـدا ارائـه    مي مداركي كه دانشجودر هنگام تقاضاي مهمان دائم

  :دهد
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  ) سند مالكيت يا اجاره نامه ( كونت تصوير برابر اصل مدارك محل س -
  رضايتنامه كتبي از سرپرست قانوني دانشجويان مونث -
  گواهي اشتغال به كار دانشجو ياسرپرست قانوني دانشجو  -
  )در صورت بيماري دانشجو  (ارائه مدارك پزشكي و گواهي پزشك  -
ر دانشـگاه  براي دانشجوي خانم كه پس از قبـولي د (ارائه تصوير سند ازدواج  -

  ).ازدواج نموده است
بررسي تقاضاي مهمان دائم دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريـق اداره  . 3

  .كل خدمات آموزشي امكان پذيراست
  .مهمان دائم شدن دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است. 4

  
  تغيير رشته

 : براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است

  . ه تحصيل را داشته باشدشرايط ادام. 1
) بغير ازدرسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده (واحد درسي  24حداقل . 2

  . گذرانده باشد
  )شود مي دروس مردودي در معدل محاسبه.(داشته باشد 12ميانگين كل . 3
نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمـان  . 4

  .سهميه كمتر نباشد ورشته، همان سال 
دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه بـا معرفـي نامـه سـازمان      :توجه

شوند ؛نمره آزمون آنها اعالم نشـده، و در صـورت تقـا ضـاي تغييـر        مي سنجش معرفي
  .بايست به صورت موردي از سازمان سنجش استعالم شود مي رشته

هم سطح  ويـا از بـاال بـه پـايين      تغيير رشته درهمان گروه علمي ودر مقاطع. 5
  .امكان پذير است

ي علـوم  هـا  و رشـته 15ي علوم پايه ومهندسي بـا ميـانگين  ها دانشجويان رشته. 6
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ي هـا  دانشـجويان دوره .از داشتن نمره آزمون معـاف هسـتند   16انساني و هنر با ميانگين
  .توانند تغيير رشته دهند مي فراگير نيز در صورت كسب نمره فوق

ي فراگير بعد از ثبت نـام وگذرانـدن يـك تـرم     ها ررشته دانشجويان دورهتغيي. 7
  . مقدور استنيز ) بند ج(تحصيلي بعد از دانشپذيري و از طريق شركت در آزمون 

امكـان   هـا  دانشجو بايد با توجه به مدت مجاز تحصـيل،پس از تطبيـق درس  . 8
  .گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد

وين، سرفصل و تعـداد واحـد   ي مشترك با عناها كليه دروس عمومي و واحد. 9
عينا با همان نمـره رد يـا   اند  دانشجوياني كه در دانشگاه پيام نور تغيير رشته دادهمساوي 

  .ماند مي قبول در كارنامه دانشجو باقي
ي خـاص تعهـد  دارنـد بـا اعـالم      هـا  تغييررشته دانشجوياني كه به دسـتگاه  .10

  .وافقت كتبي آن سازمان مقدور استم
طراحي لباس و پارچه به لحاظ پـذيرش   تغيير رشته به رشته تربيت بدني و .11

  .آزمون عملي امكان پذير نيست متمركز ونيمه 
كـه امكـان ادامـه      ،شـود اي  بيماري يـا سـانحه   درمواردي كه دانشجو دچار .12

 ،شـوراي آموزشـي اسـتان    نظـر  و، با ارسـال مـدارك   ،ته مقدور نباشدتحصيل درآن رش
  .رشته دهد تواند درهمان گروه يا تغيير گروه آزمايشي تغيير مي

رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام  كه با تغيير تا زماني. 13
  .در رشته قبلي يا مرخصي تحصيلي است

  .رشته دهد تواند تغيير مي دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار. 14
حق بازگشت به  رشته جديد ثبت نام در رشته و ورت موافقت با تغييردرص. 15

  . رشته قبلي را نخواهد داشت
شـود   مـي  توصيه ،واحد مصوب را گذرانده باشد 70دانشجويي كه  حداقل  .16

  . براي تحصيل در رشته جديد از طريق آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايد
شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند  دانشجويان تا شش هفته مانده به. 17
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  .واحد خودارائه نمايند/ مدارك و تقاضاي تغيير رشته را به مركز
هـم شـرايط    هم شـرايط انتقـال و  دانشجو بايد  ،در انتقال توام با تغييررشته

  .تغييررشته را كسب نمايد
  

  تغيير رشته بند ج
فاقد شرايط تغيير رشته ، ركه دانشجوي پذيرفته شده آزمون سراسري و فراگي درصورتي

تواند فقط يك بار ازطريق شركت درآزمون چند درس اختصاصي رشـته مـورد    مي باشد
  .تغييررشته دهند12درهردرس با معدل10نظر و كسب نمره حداقل

يي مجاز است كه پذيرش دانشجو ها رشته از طريق بند ج فقط در رشته تغيير. 1
  .از طريق دوره فراگير را دارد

درصورت درخواست تغييـر گـروه    ،شجويان پذيرفته شده آزمون سراسريدان. 2
  .توانند از طريق بند ج اقدام نمايند مي آزمايشي
 در بهـار  سال تحصيلي فقط يكبـار  هر ثبت نام  تغييررشته از طريق بند ج در. 3

  .شود مي آزمون آن در ترم تابستان انجام سال تحصيلي و
تواننـد در   مـي  ي فراگيـر نيـز  ها دوره در )ل شدهقبو(دانشجويان پذيرفته شده . 4

  .آزمون بند ج شركت نمايند
هـاي   تواند درس مي طريق بند ج، دانشجو درزمان ثبت نام براي تغييررشته از. 5

  .فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نمايد ويا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد
ئـه شـده در دفتـر چـه     ي اراها تهتوانند در كليه رش مي دانشجويان طرح سنتي. 6

  .فراگير تقاضاي تغيير رشته نمايند
كـه دانشـجو ثبـت نـام      ،شـود  مي ي فوق درهمان نيمسالي انجامها ثبت درس. 7

  .داشته است
 هاي انتخابي مطابق دستورالعمل معاونت اداري ومـالي دانشـگاه   شهريه درس. 8

  .باشد مي
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ي اختصاصي مـورد نظـر   ها ن درسناوين درسي و مركز انتخابي براي امتحاع. 9
  .ي فراگير استها در آخرين دفترچه دوره

  .الزم است شرايط پذيرش واحدهاي درسي به دانشجو اعالم شود. 10
عمل ه رشته نسبت به تطبيق واحد دانشجو اقدام الزم ب بالفاصله بعداز تغيير. 11

  .آيد
  

  تغيير گرايش
نوان گرايش قيد نشده باشد، گـرايش  ي تحصيلي عها هچنانچه در دفترچه راهنما رشت .1

  .رشته، محض و يا بدون گرايش است
يي در دو گرايش پذيرش دانشجو دارند، الزم است در ها هشترمراكزي كه در  .2

دومين سال تحصيلي نسبت به انتخاب گرايش خود اقدام نمايند پس از انتخاب گرايش 
 .، حق تغيير گرايش را ندارندتخصصي و گذراندن واحد

تواننـد در   مـي جوياني كه درخواسـت تحصـيل در دو گـرايش را دارنـد     دانش .3
صورت گذراندن كليه واحدهاي يك گرايش از گرايش ديگر در قالب آموزشـهاي آزاد  

 .انتخاب واحد نمايند و گواهي گرايش دوم را نيز دريافت نمايند

باشـد تنهـا از    مـي در صورتي كه دانشجو متقاضي گذراندن گرايش دوم : تبصره
  .گردد ميريق آموزشهاي آزاد ارائه ط

  .گيرد ميدر تغيير گرايش هيچگونه تطبيق واحدي صورت ن. 4
دانشجو قبل از آن كه از گرايش خاص انتخاب واحد نمايد، بايد گرايش خود .5

 .را مشخص كند

  
  تغيير مشخصات دانشجو

الزم  ،هدمشخصات خود را تغيير د ،در صورتي كه دانشجو پس از قبولي در دانشگاه .1
واحـد محـل   /صفحه اول و سـوم شناسـنامه را بـه مركـز    : است مدارك قانوني شامل
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تحصيل تحويل و در صورت تغيير نام يا نام خانوادگي مراكز استاني جهـت بررسـي   
به اداره پذيرش و ثبت نام ارسال ) 1/ت م(ه فرم تكميل و تائيد شده امورد را به همر

 .نمايند

نام خانوادگي آنها در كارت دانشجويي اشتباه ثبت شده، دانشجوياني كه نام و  .2
صفحات اول و سوم شناسنامه بـه همـراه فـرم    : الزم است مدارك قانوني خود را شامل

  .جهت بررسي به آموزش استان تحويل دهند) 1/ت م (تكميل و تائيد شده 
وسـط  بغير از نام و نـام خـانوادگي دانشـجويان ت   اي  كليه مغايرتهاي شناسنامه .3

و اصـالح  . گردد مي واحدها در سيستم جامع خدمات آموزشي اصالح/كارشناسان مراكز
  .شود مي نام و نام خانوادگي در سازمان مركزي دانشگاه انجام

  
  )معادلسازي(تطبيق واحد 

پذيرش واحدهاي درسي با عنايت به يكصد و دومين مصوبه شوراي دانشگاه براسـاس  
 .گيرد مي شرايط زير صورت

ه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديـد حـداكثر تـا پايـان     نام آيينبراساس . 1
دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمرات تاييـد شـده خـود بـه     

  .باشد اين فرصت قابل تمديد نيست مي آموزش مركز يا واحد مربوطه
 و موسســات آموزشــي و پژوهشــي ويــا هــا واحــدهاي درســي در دانشــگاه. 2

تحقيقـات وفنـاوري ويـا    ،دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مورد تاييـد وزارت علوم 
  .درمان و آموزش پژشكي گذرانده شده باشد،وزارت بهداشت
ي آزاد اسالمي دفتر گسترش آمـوزش  ها ييد واحدهاي دانشگاهأمرجع ت: 1تبصره

   .عالي است
جـدول ذيـل قابـل     از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطـابق  :2تبصره
  .پذيرش است

) هشـتاد درصـد  %(80ي گذرانـده شـده قبلـي بـا     هـا  محتواي آموزشـي درس  .3
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محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گـروه  
  .آموزشي مراكز استاني است

معادل آن  يست ودرمعيار صفر تا ب 10درس حداقل  ي دانشجو در هرها نمره. 4
مجـازي،   ،نيمـه حضـوري   ،شـبانه  ،روزانـه  ،هاي دولتـي  براي دانشگاهساير معيارها، در 
  .باشداي  ي فني و حرفهها آموزشكده ،نور، مراكز تربيت معلم پيام

يسـت ومعـادل آن   درمعيار صفر تا ب 12ي دانشجو در هردرس حداقل ها نمره. 5
دانشـگاه آزاد اسـالمي،    ،يهي علمها ي غيردولتي، حوزهها براي دانشگاهدر ساير معيارها، 

  .سسات غيرانتفاعي ودانشگاه جامع علمي كاربردي باشدؤم
حـوزه عليمـه    ،دروس گذرانده شده سطح يك و سطح دو وسطح سه: 1تبصره 

 قم و مشهد با رعايت ساير مقررات براي مقطع كارداني و كارشناسي قابـل معادلسـازي  
  .باشد مي

ي كـارداني  ها رشناسي ارشد براي دورهدروس اصلي و جبراني مقطع كا: 2تبصره
  .باشد شناسي قابل بررسي و معادلسازي ميو كار

 تشخيص شمول مدارك دانشجويان خارج ازكشـور بـايكي از بنـدهاي    :3تبصره
  .باشد مي برعهده اداره كل خدمات آموزشي) 5-1 و 1-4(

لـي  ي داخهـا  كوتاه مدت پيام نور ويا دوره،معادلي ها واحدهاي درسي دوره. 6
ي پودماني دانشگاه جامع علمـي كـاربردي بـراي تطبيـق واحـد در      ها و دوره ها دانشگاه

  .صورت احراز شرايط زير قابل پذيرش است
بـانمره  (.را در دانشـگاه پيـام نـور گذرانـده باشـد     ها دانشجو درس يا درس) الف

  )قابل معادلسازي است10
و ياموسسات  ها اهكه دانشجو واحدهاي درسي را در ساير دانشگ درصورتي) ب

عالي گذرانده باشد به شرط شركت در امتحان جامع سازمان سنجش وآمـوزش كشـور   
دانشجو بايد گواهي قبولي را از سازمان سنجش آمـوزش  (وكسب نمره حدنصاب الزم 

ي قابـل  هـا  حدنصاب نمـره .باشد مي قابل بررسي ) كشور اخذ و به دانشگاه ارائه نمايد 
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  .باشد 12اقلپذيرش اين قبيل دروس حد
  

  يادآوري مهم
 ،بايسـت بـا مجـوز وزارت علـوم     مـي  داخلـي  ي معـادل و هـا  مـدارك دوره 
  .ريزي برگزار شده باشد فناوري يا سازمان مديريت و برنامه تحقيقات و

  
ي پودماني دانشگاه علمـي كـاربردي، بـه    ها واحدهاي گذرانده شده در دوره) ج

 12بـا نمـره حـداقل     ،رائه گواهي مربوطـه شرط قبولي در امتحان جامع دانشگاه فوق وا
  .قابل بررسي ومعادلسازي است

وپــس از آن  83ســال ورودي ي پودمــاني هــا دانــش آموختگــان  دوره: تبصــره
گردد پذيرفتـه   مي درصورتيكه درآزمون مقاطع باالتر كه ازطريق سازمان سنجش برگزار

  . باشند مي شوند، از آزمون جامع معاف
تعـداد واحـدهاي   % 50مبني بر تعيين سقف حداكثر   ،هنام ينآي 55ماده  5بند  .7

و موسسات غير دولتي ويا غيـر انتفـاعي ويـا سـاير      ها درسي جهت پذيرش از دانشگاه
موسســات آمــوزش عــالي حــذف وكليــه دروس دانشــجو در صــورت داشــتن ســاير  

  .قابل معادلسازي است،شرايط
ا فراگير پذيرفته شده باشند دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري ي :1تبصره 

يك نيمسال از مجموع سنوات مجاز دانشـجو   ،واحد درسي تطبيق شده 15به ازاي هر ،
  .كسرخواهد شد
شروع سنوات مجاز دانشجويان تغيير رشته و يا دانشجويان انتقـالي از   :2تبصره 
واهـد  از  سال پذيرش دانشجو در آزمون سراسري يا فراگيرمحاسـبه خ  ،ها ساير دانشگاه

  .)براي ايشان اجرا نمي شود 1تبصره .(شد
شهريه متغير يك واحد درسـي خودخـوان    ،به ازاي معادلسازي هر واحد درسي

طبق جدول شهريه نيمسال تحصيلي كه در آن تقاضـاي تطبيـق واحـد داده اسـت اخـذ      
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  .خواهد شد
 ،متوسط =2 ،ضعيف=1 ،مردود =0: (باشد يي كه درمعيار صفر تا چهارها نمره. 8

و نمـره عـالي    14نمره خـوب معـادل    ،12؛ نمره متوسط معادل )عالي= 4و  ،خوب =3
ـ    معادل سازي در .شود مي تعيين 17معادل  داره كـل خـدمات   عهـده ا ه سـاير معيارهـا ب

  .آموزشي خواهد بود
حد باشد مراتب بهمراه مدارك چنانچه واحدهاي ارائه شده فاقد تعداد وا :تبصره

  .به اداره كل خدمات آموزشي ارسال شودنياز براي بررسي مورد
تعداد واحد درس تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحد درسي رشته جديد باشـد  . 9
صورت تلفيقـي چنـد واحـد     هتوان ب مي كه تعداد واحد يك درس كمتر باشد درصورتي

بايك درس تطبيق و معادلسازي نمود در هر صـورت ميـانگين نمـرات    ،درسي مرتبط را
  .نصاب نمرات تعيين شده كمتر باشدتطبيقي نبايد از حد ي ها درس

  .گردد مي ي تطبيقي درميانگين كل محاسبهها كليه نمرات درس .10
پيوسـته كـه داراي مـدرك     دانشجويان پذيرفته شـده در مقطـع كارشناسـي    .11

هيچ يـك از واحـدهاي مقطـع     ،و فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند) پيوسته(كارداني 
  .باشد قابل معادل سازي نميان كارداني آن
در پذيرش يا ) بدون تغيير رشته(ز به مركز ديگر باانتقال دانشجو از يك مرك .12
  .شود درس دانشجو هيچ تغييري ايجاد نميي ها در نمره

دانشجويان دانشگاه پيام نور چنانچه تغيير رشته بدهند كليه دروس عمـومي   .13
كـد درس   سرفصل تعـداد واحـد يكسـان و    ،ينو نيز واحدهاي مشترك كه داراي عناو

مشترك باشند نيازي به تطبيق واحـد نداشـته و عينـاً بـا همـان نمـره ردي و قبـولي در        
  .ماند مي كارنامه دانشجو باقي

شـدگان مقطـع    واحدهاي گذرانده شده در مقطـع كـارداني، بـراي پذيرفتـه    . 14
  .كارشناسي ناپيوسته قابل معادلسازي نمي باشد

چه تقاضاي دانشجو در موعد مقرر تحويـل آمـوزش شـده ولـي اخـذ      چنان .15
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سسه قبلي بعد از موعد مقرر ارسال شـود تطبيـق واحـد    ؤكارنامه نمرات تاييد شده از م
  .بالمانع است

  
  دكتريو كارشناسي ارشد  مقررات آموزشي دوره

  شرايط ورود
ي فراگيـر و  ها هدانشجوي كارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون سراسري يا دور .1

مطابق ضوابط و شرايط منـدرج   آزمون وروديدانشجوي دكتري تخصصي از طريق 
  .شوند ميپذيرفته  دفترچهاين در بخش اول 

  
  شرايط ثبت نام

شود براي  ميدانشجوي پذيرفته شده موظف است در زماني كه توسط دانشگاه اعالم  .1
  .مراجعه نمايدثبت نام 

عه جهت ثبـت نـام ارائـه    جل موجه براي عدم مراكه دالياي  پذيرفته شده: تبصره
كند، در صورت موجه شناخته شدن داليل وي، با مجوز كميسيون موارد خاص سازمان 

  .نام نمايد تواند ثبت ميمركزي 
دانشجو موظف است در زمان مقرر براساس تعرفه و مقررات مصوب هيـات   .2

  .ي الزم را پرداخت كندها هامناء دانشگاه، شهري
مراجعه بيش از يك نيمسال تحصيلي، برحسب مورد و با عنايت بـه   لغو عدم .3

كننده علت عدم مراجعه، به عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه  داليل و مدارك توجيه
 .باشد مي

مقطع كارشناسي ارشـد و دكتـري يـك نيمسـال وقفـه نيـز برعهـده         در: تبصره
  .كميسيون موارد خاص سازمان مركزي است

گردد، بايد شهريه ثابت نيمسال و يـا   ميعدم مراجعه ايشان لغو دانشجويي كه .4
پرداخت نمايد در اين صـورت   ،كه در آنها مراجعه نكرده است هاي تحصيلي را نيمسال
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  .شود ميعدم مراجعه نامبرده به مرخصي تحصيلي تبديل 
  

  
  ييادآور

  .اعالم شده است 13مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در صفحه 
  
  
  احدهاي درسي در كارشناسي ارشد و دكتريتعداد و

تعداد واحدهاي درسي الزم شامل واحدهاي درسي الزامي، انتخابي و اختياري بـراي   .1
نامه برحسب رشـته تحصـيلي    گذراندن دوره كارشناسي ارشد با احتساب واحد پايان

واحد درسي و براي گذراندن دوره دكتري تخصصي بـا احتسـاب واحـد     28حداقل 
واحد درسـي مطـابق برنامـه     50و حداكثر  42سب رشته تحصيلي حداقل رساله برح

  .مصوب است
 10و حداكثر  4تعداد واحد پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد حداقل  :1تبصره

 30و حـداكثر   16واحد درسي و تعداد واحد رساله در دوره دكتري تخصصي حـداقل  
  .شود ميواحد درسي تعيين 

  
  فيي جبراني و اضاها درس

شود در صورتي كـه   ميدانشجوي كارشناسي ارشد در هر رشته تحصيلي كه پذيرفته  .1
رشته كارشناسي يا رشته پذيرفته شـده در كارشناسـي ارشـد متناسـب نباشـد بايـد       
تعدادي از دروس كارشناسي مرتبط بـا كارشناسـي ارشـد پذيرفتـه شـده را بعنـوان       

  .دروس پيش نياز بگذرانند
و شهريه واحـدهاي   10ده از مقطع كارشناسي با نمره دروس گذرانده ش: تبصره

  .باشد ميدوره كارشناسي 
با توجه به عدم ارتباط (ي پيش نياز و اضافي ها نوع درس و نحوه ارائه درس .2
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  .گردد ميتوسط گروه آموزشي مربوطه تعيين ) مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
واحد و  24سي ارشد حداكثر تعداد واحدهاي درسي جبراني در مقطع كارشنا .3

ي اضافي در هر يك ها واحد و حداكثر تعداد واحد درس 16در دوره دكتري تخصصي 
 .باشد ميواحد  8ي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي ها هاز دور

  
  تعداد واحدهاي ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي

 14 و حـداكثر  5تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل  ميدانشجوي كارشناسي ارشد  .1
تواند در هر نيمسال تحصـيلي حـداقل    ميواحد درسي و دانشجوي دكتري تخصصي 

واحد درسي طبق برنامه اعالم شده توسط معاون آموزش و سـنجش   12و حداكثر  5
  .دانشگاه اخذ نمايد

دكتري تخصصي در مرحله آموزشي، با عنايت به برنامـه   يبرنامه درسي دانشجو .2
تائيد گروه آموزشي مربوط به تصـويب شـوراي دانشـكده     مصوب با نظر استاد راهنما و با

 . ي خود در اين مرحله استها موظف به گذراندن كليه درسو دانشجو  .شود ميتعيين 

در آخرين نيمسال تحصيلي در مرحله آموزشي، دانشجو از رعايت شرط : تبصره
  .حداقل واحد انتخابي معاف است

براي انشجوي دكتري تخصصي و ددر صورتي كه دانشجوي كارشناسي ارشد  .3
را بـا   تواند آن يك عنوان درسي ميدرس باقي مانده داشته باشد  فراغت از تحصيل يك
  .انتخاب و بگذراند يا رساله با پايان نامه استان آموزشي نظر مركز و تصويب

مسـال  يبجـز در آخـرين ن   كند، ميدانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده  .4
واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب  8بايد حداقل تحصيلي مرحله آموزشي 

 .كند

  
  طول دوره تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

زمـان  . پژوهشـي اسـت   و  دوره دكتري تخصصي مشـتمل بـر دو مرحلـه آموزشـي     .1
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و زمان الزم براي شركت در آزمون جامع و قبولي در ايـن آزمـون    ها گذراندن درس
بررسي و تصويب طـرح مقـدماتي رسـاله انجـام     . دهد ميشكيل مرحله آموزشي را ت

  .دهد ميپژوهش، تدوين رساله و دفاع از آن مرحله پژوهشي را تشكيل 
سـال و دانشـجوي دكتـري     3طول دوره تحصيل دانشجوي كارشناسي ارشد  .2

 .سال است 5/6تخصصي 

ي دكتـري تخصصـي   هـا  هشـي بـراي دور  زطول مدت مجاز مرحله آمو: 1تبصره
نيمسال تحصيلي است و دانشجو موظف است كليه واحدهاي درسي خود را  7ر حداكث

  .در اين مدت با نمره قبولي بگذراند
در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما بـا تاييـد گـروه آموزشـي مربـوط و       .3

 5ارشد و تا  نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي 3تصويب شوراي دانشكده حداكثر تا 
در دوره دكتراي تخصصـي بـه طـول دوره تحصـيل دانشـجو اضـافه        نيمسال تحصيلي

 5/4ارشـد   در هر صورت حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشـجوي كارشناسـي  . شود مي
  . باشد سال مي 9سال و دانشجوي دكتراي تخصصي 

كند، حداكثر مدت مجاز  ميبراي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده . 4
. سـال اسـت   5/4سال و در دوره دكتري تخصصي  2ي ارشد تحصيل در دوره كارشناس

ادامه تحصيل دانشجو در حين خدمت سربازي يا بعد از آن بـا رعايـت حـداكثر مـدت     
در صورتي كه در حين خدمت سـربازي ثبـت   . مجاز است 3مجاز تحصيل موضوع بند 

 .شود نام نكند، مدت خدمت جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل محسوب نمي

كه دانشـجو نتوانـد واحـدهاي دوره را در حـداكثر مـدت مجـاز       در صورتي  .5
 ننمايـد  تحصيل با موافقيت بگذراند و حسب مورد، پايان نامه يا رساله خـود را تكميـل  

 .شود ميدانشجوي اخراجي محسوب 

ي فراگيـر مجـدداً در دانشـگاه    هـا  هتواند از طريق دور ميدانشجوي اخراجي  .6
از واحدهاي درسي كـه قـبالً گذرانـده اسـت بـا      پذيرفته شود، در اين صورت تعدادي 

 .شود ميرعايت ضوابط طبق مقررات معادلسازي 
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  حذف و اضافه
كمتـر از دو هفتـه، پـس از     مهلتيتواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در  ميدانشجو  .1

ي اخـذ  هـا  حـذف و اضـافه درس  مقرر نسبت به شروع نيمسال تحصيلي و در زمان 
و واحـدهاي انتخـابي وي بعـد از     هـا  آنكـه تعـداد درس  شده اقدام كند، مشروط بر 

  .واحد نباشد 5حذف كمتر از 
تواند تا يك هفته به پايان نيمسال تحصيلي، يك يـا   ميدر صورت اضطرار، دانشجو  .2

و  ها مشروط بر آن كه تعداد درس. ي اخذ شده خود را حذف كندها چند درس از درس
در غيراينصورت كـل نيمسـال   . كمتر نشود واحد 5واحدهاي باقيمانده وي از حد مجاز 

 .شود ميتحصيلي حذف 

در صورتي كه دانشجو در امتحانات پايان نيمسال شـركت نكنـد و نمـره صـفر      :تبصره
  .دريافت نمايد طبق مقررات صفر غايت حذف و احتياجي به مدرك پزشكي ندارد

حصـيل  در صورت حذف نيمسال تحصيلي، آن نيمسال تحصيلي جزو حـداكثر مجـاز ت  
  .شود ميدانشجو محسوب و به مرخصي تحصيلي تبديل 

  
  مشروطي

تخصصي كمتـر   و دانشجوي دكتري14اگر ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد كمتر از 
در صـورت مشـروط   . شـود  ميباشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل  16از 

براي رفع اين  .شود ميطا نشدن دانشجو در پايان دوره، هيچ نوع مدرك تحصيلي به وي اع
. شـود  مـي  ارائـه درس در قالب دروس جبراني به دانشـجويان   يتعداد ،دانشجويانمشكل 

باشـد و در   مـي  99/13تا  12كه نمره آنها بين ارشد از دروسي دانشجويان دوره كارشناسي 
د را توانند تعـدادي واحـ   مي دباش مي 99/15تا  14دوره دكتري از دروسي كه نمره آنها بين 

  . اخذ و بدينوسيله معدل خود را به حدنصاب الزم برسانندمجدداً 
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  مرخصي تحصيلي
تواند حداكثر بـراي دو نيمسـال تحصـيلي متـوالي يـا       ميدانشجوي كارشناسي ارشد  .1

نيمسـال تحصـيلي    3توانـد حـداكثر بـراي     ميمتناوب و دانشجوي دكتري تخصصي 
  .كند متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده

كند تنهـا يـك نيمسـال تحصـيلي      ميدانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده : تبصره
  .تواند از مرخصي تحصيلي استفاده كند مي
شود  ميمدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب  .2

و دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصي تحصـيلي، شـهريه ثابـت نيمسـال     
صدور مرخصي تحصيلي بدون پرداخت شهريه ثابـت فاقـد   . مربوط را بپردازدتحصيلي 

  .اعتبار است
  

  ضوابط انتقال يا مهمان
باشـد و تنهـا    ميي تحصيالت تكميلي در داخل كشور ممنوع ها هانتقال دانشجو در دور

تواند با ارائه مدارك مسـتدل و موافقـت كميسـيون مـوارد      مي در شرايط خاص دانشجو
دانشـجويان در  . يك نيمسال مهمـان شـود   )اداره كل خدمات آموزشي(اه خاص دانشگ

  . اولين نيمسال و آخرين نيمسال تحصيلي نمي توانند به صورت مهمان تحصيل كنند
  

  تغيير رشته
ارشـد و در دوره دكتـري تخصصـي ممنـوع      تغيير رشته تحصـيلي در دوره كارشناسـي  

   .باشد مي
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  90-91سال تحصيلي آموزشي تقويم 
سنتي (براي مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي  ،90-91تقويم آموزشي سال تحصيلي 

  .باشد مي ، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح زير)و طرح تجميع
  )پاييز(نيمسال اول 

    ):بند الف و ب(تاريخ درخواست و ثبت تغيير رشته و انتقال 
  15/6/90لغايت  2/5/90  

  21/6/90لغايت  2/5/90   :ن توسط مراكزتاريخ ثبت مهمان شدن دانشجويا
  20/6/90لغايت  1/6/90   :در سيستم براي مراكز) كالس(ارائه دروس 

  20/6/90لغايت  1/6/90   :تعريف اساتيد براي دروس در سيستم
  از زمان شروع ثبت نام تا پايان زمان ثبت نام :زمان درخواست وام

  28/6/90لغايت  21/6/90    :ثبت نام و انتخاب واحد
  نام زمان ثبت: شهريه ثابت و قطعيزمان پرداخت 
  3/7/90   :ي رفع اشكال گروهيها شروع كالس

  :ي جديد كارشناسي ارشد فراگيرها نام و انتخاب واحد ورودي ثبت
  31/6/90لغايت  27/6/90

  : ي جديد كارشناسي ناپيوسته فراگيرها نام و انتخاب واحد ورودي ثبت
  31/6/90لغايت 27/6/90

   :ي جديد كارشناسي پيوسته فراگيرها نام و انتخاب واحد ورودي ثبت
  31/6/90لغايت  27/6/90

  :ي جديد كارشناسي ارشد رسميها نام و انتخاب واحد ورودي ثبت
  5/7/90لغايت  1/7/90 

  5/7/90لغايت  1/7/90 :ي جديد كارشناسي رسميها نام و انتخاب واحد ورودي ثبت
  6/7/90   :ي جديدها روهي وروديي رفع اشكال گها شروع كالس
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  21/7/90لغايت  17/7/90   :حذف و اضافه
  20/9/90   :حذف اضطراري حداكثر تا

  20/9/90لغايت  12/9/90   :مهمان اضطراري
  NP:(   21/9/90(دريافت فايل اطالعات چاپ سربرگ پاسخنامه 

   1/10/90   :ها پايان كالس
  8/10/90    :پايان ثبت نمره ميان ترم

  29/10/90لغايت  23/9/90   :افت كارت آزمون توسط دانشجوزمان دري
  29/10/90لغايت  5/10/90   :شروع امتحانات

  1/11/90لغايت  5/10/90   :بارگذاري فايل پاسخنامه
  5/11/90   :اي تاريخ پايان اعالم نمرات چهارگزينه

  10/11/90لغايت  7/10/90   :ثبت نمرات تشريحي
  .يك ماه پس از پايان امتحاناتحداكثر : زمان قطعي كردن نمرات

بـراي دروس چنـد   : حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون
باشـد و   روز پس از اعـالم نمـره مـي    7ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72اي  گزينه

روز  10تا  3حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت تشريحي هر عنوان درسي 
  .باشد زاري امتحان هر عنوان درسي ميپس از برگ

يـك هفتـه پـس از اعـالم      :حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشـريحي 
  .نمرات هر درس

  .26/11/90    :حداكثر زمان ارائه جواب توسط گروههاي آموزشي و بانك سؤال
  

  )ترم بهار(نيمسال دوم 
  8/12/90لغايت  8/11/90    ):بند الف و ب(تاريخ درخواست تغيير رشته و انتقال 

  10/11/90لغايت  1/10/90   :تاريخ ثبت براي مهمان شدن دانشجويان توسط مراكز
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  10/11/90لغايت  20/10/90   :در سيستم براي مراكز) كالس(ارائه دروس 
  10/11/90لغايت  20/10/90  : تعريف اساتيد براي دروس در سيستم

  .پايان زمان ثبت نام از زمان شروع ثبت نام تا: زمان درخواست وام
  20/11/90لغايت  11/11/90   :ثبت نام و انتخاب واحد

  20/11/90لغايت  18/11/90   :هاي نيمه متمركز ثبت نام و انتخاب واحد رشته
  .زمان ثبت نام: زمان پرداخت شهريه ثابت و قطعي

  23/11/90  :  ي رفع اشكال گروهيها شروع كالس
  11/12/90لغايت  6/12/90  : حذف و اضافه

  30/2/91لغايت  20/2/91  ):  بندج(ثبت نام آزمون تغيير رشته 
  23/2/91   :حذف اضطراري حداكثر تا

  1/3/91لغايت  24/2/91  : مهمان اضطراري
  NP(:   3/3/91(دريافت فايل اطالعات چاپ سربرگ پاسخنامه

  12/3/91   :ها پايان كالس
  23/3/91  :  پايان ثبت نمره ميان ترم

  16/4/91لغايت  6/3/91  : آزمون توسط دانشجو زمان دريافت كارت
  16/4/91لغايت  20/3/91  : شروع امتحانات

  20/4/91لغايت  20/3/91   :بارگذاري فايل پاسخنامه
  25/4/91  : اي تاريخ پايان اعالم نمرات چند گزينه

  30/4/91لغايت  23/3/91  : ثبت نمرات تشريحي
  .پايان امتحانات حداكثر يك ماه پس از: زمان قطعي كردن نمرات

بـراي دروس چنـد   : حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون
باشـد و   روز پس از اعـالم نمـره مـي    7ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72اي  گزينه

روز  10تا  3حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت تشريحي هر عنوان درسي 
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  .باشد هر عنوان درسي ميپس از برگزاري امتحان 
يـك هفتـه پـس از اعـالم      :حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشـريحي 

  .نمرات هر درس
  5/5/91   :ي آموزشي و بانك سؤالها زمان ارائه جواب توسط گروه

  
  ترم تابستاني

  30/4/91لغايت  12/4/91  : تاريخ براي مهمان شدن توسط مراكز
  24/4/91لغايت  19/4/91  : ارائه دروس براي مراكز
  8/5/91لغايت  26/4/91  :  ثبت نام و انتخاب واحد

  .زمان ثبت نام: زمان پرداخت شهريه ثابت و قطعي
  NP:(   23/5/91( دريافت فايل اطالعات چاپ سربرگ پاسخنامه

  9/6/91لغايت  25/5/91   :دريافت زمان كارت آزمون
  9/6/91لغايت  4/6/91  : شروع امتحانات

  11/6/91لغايت  4/6/91   :فايل پاسخنامه بارگذاري
  17/6/91   :اي تاريخ پايان اعالم نمرات چند گزينه

  20/6/91لغايت  6/6/91   :ثبت نمرات تشريحي
بـراي دروس چنـد   : حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون

اشـد و  ب مـره مـي  روز پس از اعـالم ن  7ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  72اي  گزينه
روز  10تـا   3نظر به سؤاالت تشريحي هر عنوان درسي حداكثر زمان درخواست تجديد

  .باشد پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي
يـك هفتـه پـس از اعـالم      :نظر به نمرات تشـريحي كثر زمان درخواست تجديدحدا

  .نمرات هر درس
  30/6/91   :الي آموزشي و بانك سؤها زمان ارائه جواب توسط گروه
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 آموزش الكترونيكي

هاي الكترونيكي مثـل   گيري از سيستم يا آموزش الكترونيكي بهرهE-Learning منظور از 
هـاي   هـاي الكترونيكـي و خبرنامـه    اي، نشـريه  هاي چندرسانه كامپيوتر، اينترنت، ديسك

و جويي در وقـت   هاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه مجازي نظاير اين
  .گيرد تر صورت مي برداري از يادگيري بهتر و آسان هزينه و بهره
گيرند و امكان يـادگيري از راه دور را   قرار مي E-learningهايي كه تحت   سيستم

كنند بسيار متنوع هسـتند، ولـي در وهلـه اول آنچـه كـه مهـم اسـت آگـاهي          فراهم مي
. هاسـت  حوه استفاده درست از آنها و انتخاب صحيح و ن مندان از نوع اين سيستم عالقه

در عـين حـال   . هاي حضوري هم باشـند  توانند جايگزين كالس ها گاهي مي اين سيستم
در يك جملـه  . تواند مكمل كتاب و كالس باشد مند مي كوش و عالقه براي افراد سخت

جـاي آوردن مـردم بـراي     آوردن يادگيري بـراي مـردم بـه     E-Learningتوان گفت  مي
 :امكانات و مزاياي آموزش الكترونيكي به اين شرح است .تاس يادگيري

 و تعاملي اي  استفاده از دروس الكترونيكي چندرسانه •

تاالرهـاي گفتگـو و مباحثـه، منـابع     : استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي ماننـد  •
 كمك آموزشي، صندوق پستي، تقويم درس

ده با استادان و و گفتگوي زن) روي خط( onlineپشتيباني و خدمات آموزشي  •
  .مسئوالن

به دانش آموختگان اين دانشـگاه مـدرك رسـمي مـورد تأييـد وزارت علـوم،        •
  .تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد

اساس آيـين نامـه   تحصيلي و ديگر تسهيالت مرسوم بر برخورداري از معافيت •
 .آموزشي دانشگاه

المللـي   سطح بـين  روزترين ابزارهاي آموزش الكترونيكي در بهره برداري از به •
 ....و IPTVبا استفاده از امكانات تلفن همراه، تلفن، 
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  Learning Management System - (LMS)يادگيريمديريت  سامانه
اسـت كـه طراحـي و    مديريت يادگيري الكترونيكي  امانهيكي از عناصر اصلي در هر س

 ايمجموعـه  مانه شـامل اين سا .باشد سازي آن بايد مبتني بر استانداردهاي آموزشي پياده
گيري و مديريت محتواي آموزشي، از امكانات و توابع كه براي تحويل، رديابي، گزارش

 LMSبندي كلي ابزارهاي دسته .است طراحي شده دانشجو با  تعاملو  دانشجوپيشرفت 
  :به صورت زير است

يك فضاي كاري شخصي در اختيار هر يك از كاربران قـرار   :صفحه شخصي .1
در اين صفحه شخصي امكانات دروس و ابزارهاي برقـراري ارتبـاط بـا سـاير     . دگيرمي

 .كاربران قابل مشاهده است

 :آزمون .2

در انتهـاي هـر فصـل محتـواي      :آزمون محتـواي الكترونيكـي تحـت وب    
و از مطالعـه محتـوا   الكترونيكي تحت وب، آزموني براي سنجش ميزان يادگيري دانشج

 .تهيه شده است

توجه به صالحديد استاد، خودآزمايي به اين منظـور طراحـي   با : خودآزمايي 
شود كه در طول برگزاري دوره دانشجو بتواند ميزان يادگيري خود را ارزيابي نمايد،  مي

 .اما نتيجه آن تأثيري در نمرات دانشجو نخواهد داشت

. ترم استابزاري مناسب براي برگزاري امتحان ميان ):برخط( Onlineآزمون  
تعيين شده اين آزمون توسط استاد فعال شده و دانشجو موظف است در مدت  در زمان

 .زمان آزمون به سواالت پاسخ دهد

سـابقه فعاليـت درسـي دانشـجو شـامل اسـتفاده از ابزارهـاي         :گيري گزارش .3
هـاي دانشـجو در    همـه فعاليـت  . مختلف سامانه و مشاهده محتواهاي الكترونيكي است

نتيجـه  . تواند نوع فعاليت و ميـزان آن را مشـاهده نمايـد    مي شود و استاد سامانه ثبت مي
 .كلي آن نيز با توجه به نظر استاد در نمره دانشجو تأثيرگذار خواهد بود

انـواع محتواهـاي الكترونيكـي نقـش بسـيار مهمـي در        :محتواي الكترونيكي .4
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 اسـتاندارد  يكي از استانداردهاي آموزشي مهم،. كنند كيفيت يادگيري الكترونيكي ايفا مي
SCORM  بـراي تحويـل محتـواي آموزشـي بـه      را  اي هكه عملكردهاي هوشمنداناست
انواع محتوا، از جمله  نيز فضايي را براي نمايش.LMS  استو ردگيري آن دارا  دانشجو

 .كند فراهم مي SCORMمحتواي الكترونيكي تحت وب براساس استاندارد 

شود شـكاف   ط الكترونيكي سبب ميگستره ابزارهاي ارتبا :ابزارهاي ارتباطي .5
ايجاد شده به دليل فاصله زماني و مكاني بين استاد و دانشجو كم شده و فضاي رسـمي  

بـه تعـدادي از   . يادگيري الكترونيكي به يك فضاي غير رسمي و فعال تبديل شده است
 :كنيمابزارهاي ارتباطي موجود اشاره مي

نشـجويان در  اين كـالس بـا حضـور اسـتاد و دا    : كالس مجازي - 1- 5
كالس مجازي ابزارهـاي  . شودزنده برگزار مي طور بهمحدوده زماني مشخص، 

ارتباط صوتي و تصـويري  . سازي كالس درس معمولي دارد متنوعي براي شبيه
بين استاد و دانشجويان، گفتگوي نوشتاري، تخته سـفيد، بـه اشـتراك گـذاري     

از  (Desktop Sharing)ن انواع فايل، دسترسي از راه دور بـه رايانـه دانشـجويا   
همه ابزارها تحت كنتـرل اسـتاد اسـت و    . ابزارهاي اصلي كالس مجازي است

درصورت صدور اجازه از سوي استاد، براي دانشجويان فعال و قابـل اسـتفاده   
 .خواهد بود

با توجه به نظر استاد، امكان پخش تصوير اسـتاد   :ارتباط صوتي و تصويري .1
شـود و   داي استاد بـراي همـه دانشـجويان پخـش مـي     ص. در حين تدريس فراهم است

 .توانند نظرات و سواالت خود را در كالس مطرح كنند دانشجويان هم با اجازه استاد مي

عنوان تخته كالس،  تواند عالوه بر استفاده از اين ابزار به استاد مي :تخته سفيد .2
اهم شـده را در  كه براي تدريس فـر ) مانند اساليدهاي آموزشي(هاي كمك درسي فايل

 .اين صفحه نمايش دهد

تواننـد  دانشجوياني كه امكان حضور در كالس را ندارنـد، مـي   :ضبط كالس .3
  .فايل ضبط شده كالس را دريافت و استفاده نمايند
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فضايي است كـه امكـان گفتگـوي     :)Chat Room(تاالر گفتگو  - 2- 5
 .كندهمزمان استاد و دانشجويان را فراهم مي طور بهنوشتاري 

طـرح  . فضايي بـراي بحـث و تبـادل نظـر علمـي اسـت       :نانجم - 3- 5
سواالت مناسب از سوي استاد و  مشاركت دانشجويان باعث پاسخ به بسـياري  

 . شوداز سواالت علمي دانشجويان مي

و اسـتاد  يك ايميل داخلي است كه براي سـهولت ارتبـاط    :ايميل - 4- 5
 .دانشجويان در سامانه طراحي شده است

االتي كـه بـين بسـياري از    ؤپاسـخ سـ   دانشجو :سواالت احتمالي - 5- 5
 .نمايد دانشجويان مشترك است را از اين طريق دريافت مي

توانـد از   دانشجو مي: هاي آموزشي گذاري انواع فايل به اشتراك - 6- 5
استفاده ) عالوه بر محتواي اصلي درس(آموزشي تهيه شده  انواع محتواي كمك

 .نمايد

  
  ود به دانشگاهدانشجويان الكترونيكي از بدو وركار روند 

  ثبت نام .1
ورودي، با مراجعه به سامانه گلستان اقدام به ثبـت نـام    پس از قبولي دانشجو در آزمون

دانشجو .  نمايداوليه نموده و سپس مدارك موردنياز را به صورت الكترونيكي ارسال مي
پس از تاييد مـدارك، شـماره   . نمايد مي مدارك اسكن شده خود را در سامانه بارگزاري

تطبيق مـدارك بـا   . شوددانشجويي وي فعال و امكان ثبت نام و انتخاب واحد ايجاد مي
  .گردداصل آنها پس از فرآيند ثبت نام به صورت حضوري انجام مي

  
  انتخاب واحد .2

فايـل  . گـردد  مي منتقل LMSپس از انتخاب واحد دانشجو در گلستان، اطالعات وي به 
  .نه قرار داردنيز در ساما LMSراهنماي استفاده از 
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 آموزش .3

ي انتخـابي خـود در   ها قادر به مشاهده نام درس LMSدانشجو پس از ورود به  .3.1
 . گلستان خواهد بود

كه در بخش پـيش معرفـي    LMSتواند از انواع امكانات موجود در دانشجو مي .3.2
 .شدند استفاده نمايد

  :پذير است اطالع رساني به دانشجو در طول ترم از روشهاي زير امكان .3.3
 LMSتابلوي اعالنات  

 سامانه اطالع رساني از طريق پيامك 

 LMSهاي عمومي اخبار و اطالعيه 
 
 ارزيابي دانشجو .4

هـاي كالسـي   نمره از نمره پايـان تـرم بـه فعاليـت     6براي ارزيابي دانشجو در طول ترم 
 6بدين صورت كه بنا به صالحديد استاد موارد زيـر بـراي محاسـبه    . يابد مي اختصاص
 :گيرد مي ظر قرارنمره مدن

 آزمون ميان ترم 

 حضور در كالس 

 حل تمرين 

 تهيه مقاله 

 ترجمه 

محاسبه شده و به منظـور محاسـبه    LMSگيري در اين موارد با استفاده از ابزار گزارش
  .شودنمره پايان ترم به سامانه گلستان منتقل مي

 پايان ترم .5

واحـد مربوطـه مراجعـه    / ز در پايان ترم هر دانشجو طبق برنامه امتحاني خود بـه مركـ  
 .كندصورت حضوري يا الكترونيكي در امتحان شركت مي نموده و به





  
  
  

  
  اجتماعيـ  هاي فرهنگي فعاليت

  و دانشجويي
  
  نور پيامدانشگاه 

  
  





  
  اجتماعيرهنگي و معاونت ف-1

  مقدمه
ه نور متناسب با نوع نظام آموزشي اين دانشـگا  دانشگاه پيام اجتماعيمعاونت فرهنگي و 

مـديريت   4ي فرهنگي و مسائل دانشجويي بـا همكـاري   ها هدر عرص) باز و از راه دور(
ريزي، تصميم سازي و نظارت بر حسـن اجـراي امـور در     تحت پوشش خود، به برنامه

  .پردازد ميها و امور محوله  زمينه وظايف، فعاليت
هيـات   شـوراي دانشـگاه،   بـا عضـويت در   اجتمـاعي همچنين معاون فرهنگي و 

ها،كميتـه   كميتـه ناظر،كميتـه رشـته    كميتـه انضـباطي،   ،شوراي آموزشي ،ئيسه دانشگاهر
هـا درجهـت    شركت درجلسات معـاونين دانشـگاه   وبا نشريات،كميسيون موارد خاص،

  .كند نشگاه به اهداف خود تالش ميدستيابي دا
  اجتماعيي معاونت فرهنگي و ها ترين فعاليت مهم

تـوان بـه ترتيـب ذيـل بيـان       را مي اجتماعيو  ي معاونت فرهنگيها اهم فعاليت
  :نمود

هـاي   هـا و دسـتورالعمل   نامـه  نظارت بر حسن اجراي قوانين، مقـررات، آيـين   -
  يبدن توليدات دانشجويي، خدمات دانشجويي، امور فرهنگي و فوق برنامه، تربيت

هـاي داخلـي مربـوط بـه خـدمات       نامـه  پيشنهاد ضوابط، اسـتانداردها و آيـين   -
بـدني بـه رياسـت     تربيت و توليدات دانشجويي ،يي، امور فرهنگي و فوق برنامهدانشجو
 دانشگاه

 تنظيم دستور جلسات شوراي تخصصي -

  هاي الزم شركت در جلسات شوراي دانشگاه به منظور اتخاذ سياست -
  هاي تابعه به رياست دانشگاه نصب وعزل مديران وسرپرستان مديريت پيشنهاد -
  اجتماعيو ارائه بودجه ساالنه حوزه معاونت فرهنگي و  بيني، تنظيم پيش -
  هاي حوزه معاونت سرپرستي، هماهنگي و هدايت كليه فعاليت -
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  بندي و نگهداري سوابق طبقه ،نظارت بر حسن انجام امور مربوط به مكاتبات، ثبت - 
  

  ها جلسات و كميسيون
طـور مـنظم    بـه  عياجتمـا هـايي كـه معاونـت فرهنگـي و      ها و كميسيون جلسات، كميته

  :عبارتنداز باشد، برگزاري آنها مي دار عهده
  كميسيون موارد خاص. لفا

  كميته مركزي انضباطي. ب
  شوراي مديران. ج

  
  كميسيون موارد خاص) الف

شود كه جريان تحصيل آنـان بنـا    موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي :تعريف
مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و  به داليلي خارج از اراده و اختيار بوده و با

حـل   هاي موجود ممكن نبوده و رسيدگي به مشكالت تحصيلي آنها و ارائـه راه  نامه آيين
  .تر و همه جانبه نياز داشته باشد منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق

بـه رياسـت   اجتماعي جلسات كميسيون موارد خاص توسط معاونت فرهنگي و 
  .شود صورت منظم هر هفته برگزار مي  و با حضور اعضاء كميسيون به رئيس دانشگاه

  :تركيب اعضاء كميسيون موارد خاص
  رئيس كميسيون عنوان بهرئيس دانشگاه . 1
  دبير كميسيون عنوان بهدانشگاه  اجتماعيمعاون فرهنگي و . 2
  معاون آموزشي دانشگاه . 3
  گاهبا انتصاب رياست دانش ميچهارنفر عضو هيات عل.4

  
  اختيارات كميسيون موارد خاص

كميسيون، مسائل مربوط به دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل و در حـال اخـراج مراكـز        
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كند و در  صورت موردي و خاص بررسي مي  نور را به هاي دانشگاه پيام آموزشي و واحد
  :نمايد گيري و راي خود را صادر مي چارچوب اختيارات زير تصميم

نامـه   آيـين  27ل به دانشجوياني كه با وجـود رعايـت مـاده    اجازه ادامه تحصي. 1
ريـزي در   شـوراي عـالي برنامـه    69آموزشي دوره كارداني و كارشناسي مصوب اسـفند  

اند به شرط آنكه ميانگين معدل كلشان كمتر از ده نباشد و بعد  معرض اخراج قرار گرفته
  .از آن ديگر مشروط نگردند

از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه اجازه انتقال موقت يا دائم . 2
نامه آموزشي موجود واجـد شـرايط انتقـال نيسـتند در صـورت موافقـت        براساس آيين

  .هاي مبداء و مقصد كميسيون موارد خاص دانشگاه
متمركـز و   انتقال دانشجويان مؤسسات آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، نيمـه    : تبصره
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقـال دانشـجويان    نور به دانشگاه دانشگاه پيام

. باشد دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي
تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانـه بـه دوره    ولي كميسيون مورد خاص مي

انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و نور و مؤسسات آموزش عالي غير شبانه، دانشگاه پيام
  .گيري كند درباره آن تصميم

موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسـال بـراي دانشـجويان    . 3
هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره كارشناسـي   دوره

ان برابر مقررات به پايـان  اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آن ارشد پيوسته و كارشناسي
  .رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به داليل موجه با ارائه مدارك . 4
انـد و مشـكلي از    نام و ادامه تحصيل مراجعه ننمـوده  مستدل حداكثر يك سال براي ثبت

  .ندارند مييفه عمولحاظ خدمت وظ
مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصـيلي آنـان محسـوب    : تبصره

  .شود مي
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موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بـدون احتسـاب در سـنوات تحصـيلي     . 5
انـد و يـا    دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مـزمن مبـتال گرديـده   

نمايند و يا كساني كه با تأييـد وزيـر    زايمان را سپري مي هايي كه دوران بارداري و خانم
  .باشد به كار آنان نياز مبرم مي ،مربوط

اي ديگـر در همـان    موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشـته بـه رشـته   . 6
گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشـته  

ده  باشد با حفظ حداقل نمـره آزمـون سراسـري رشـته مـورد      فعلي خود را از دست دا
  .تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط

موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گروه آزمايشي ديگر در صورتي كـه  . 7
هاي گروه آزمايشـي خـود را از دسـت داده     دانشجو توانايي ادامه تحصيل در كليه رشته

ت نمره آزمون سراسـري رشـته مـورد تقاضـا در كـل      باشد به شرط داشتن حداقل نسب
  .كشور در سهميه مربوط

بـه بررسـي وضـعيت تحصـيلي      ،نامـه مربـوط   اين كميسيون با رعايت مفاد آيين
شوند پرداخته و سپس راي نهايي را صادر  دانشجويان كه موارد خاص تشخيص داده مي

  .نمايد مي
  
  كميته انضباطي ) ب

 اجتمـاعي عنوان رئيس كميته، معـاون فرهنگـي و    انشگاه بهاين كميته متشكل از رئيس د
عضـو   دوعنوان دبير كميته، مسئول دفتر نمايندگي مقـام معظـم رهبـري در دانشـگاه،      به

به انتصاب رئـيس دانشـگاه   به انتخاب رئيس دانشگاه و يك عضو دانشجو   ميهيات عل
  .باشد مي

شود، و مـوارد   گزار ميبر اجتماعيجلسات اين كميته توسط معاونت فرهنگي و 
نامه اجرايي به عهـده كميتـه مركـزي انضـباطي دانشـگاه در       انضباطي كه براساس شيوه

  .شود گيري مي سازمان مركزي قرار گرفته است بررسي و تصميم
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هـاي رسـيده در مـورد     تواننـد بـه كليـه گـزارش     ها مـي  شوراهاي انضباطي دانشگاه
يا حقوقي در داخل يـا خـارج از دانشـگاه     دانشجويان از سوي هر يك از اشخاص حقيقي

  .رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند
شوراي انضباطي پس از اطالع و تعهد كتبي و شفاهي تخلفات مورد اتهام طبق ماده 

نامـه بـه دانشـجو و پـيش از صـدور حكـم بايـد از وي         از اين شيوه 1نامه و بخش  آيين 6
  .صاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعيات كتبي دانشجو را مورد توجه قرار دهندم

در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا دبير شوراي 
بدوي انضباطي دانشگاه موظف است كه از وي براي حضور در جلسه شوراي انضباطي 

اب دانشـجو بـه پرونـده    تواند در غي در صورت عدم حضور مي عمل آورده و دعوت به
  .رسيدگي نمايد

بـار و   جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه حسـب موضـوع هـر هفتـه يـك     
جلسات شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطي حـداقل  

بديهي است در مـوارد اضـطراري و بنـا بـه ضـرورت      . شوند هر ماه يك بار تشكيل مي
العاده شوراهاي انضباطي  بايد نسبت به تشكيل جلسات فوق روساي شوراهاي انضباطي

  .اقدام نمايند
احكام انضباطي شوراي بـدوي بايـد در كمتـرين زمـان ممكـن پـس از وصـول        
گزارش كتبي و تفهيم اتهام صادر شوند در صـورتي كـه، طـوالني شـدن رسـيدگي بـه       

ه منافي مصالح كلـي  نحوي ك پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه بايد به
  .دانشگاه و ساير دانشجويان نباشد در جبران آن اقدام نمايد

جلسـه   جلسات شوراي انضباطي بدوي و تجديدنظر دانشگاه بايد داراي صورت
  .بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد

لف شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخ
دانشجويان به شـوراي مركـزي انضـباطي جهـت رسـيدگي بـوده و در اينگونـه مـوارد         

جلسه شوراي انضباطي تجديدنظر كه به امضاي حاضران رسـيده   ضرورت دارد صورت
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باشـد بـه همـراه كليـه سـوابق و       و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مـي 
ت شـوراي مركـزي بـه    گـردد بـديهي اسـ    مدارك پرونده بـه شـوراي مركـزي ارسـال     

جلسـه شـوراي    هاي ارسالي از سوي دانشگاه كه فاقد مـدارك كامـل و صـورت    پرونده
  .انضباطي تجديدنظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود

شوراهاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداكثر تا يك ماه پـس از صـدور   
  .موده و رسيد دريافت كنندتوسط رئيس يا دبير شورا به دانشجوي متهم ابالغ ن

عالوه بر احكام صادره كليه مكاتبات شـوراهاي انضـباطي دانشـگاه بـا شـوراي      
مركزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه بايـد بـه امضـاي معـاون فرهنگـي و      

يا رئيس دانشگاه برسد، احكام و مكاتبات شوراي مركزي انضباطي با امضـاي   اجتماعي
  .شود صادر مي رئيس يا دبير شورا

شوراي انضباطي تجديدنظر دانشگاه موظف است حداكثر يك ماه پس از صدور 
. صورت مكتوب به شوراي مركـزي انضـباطي ارسـال دارد    حكم تجديدنظر مراتب را به

بديهي است نظر و حكم شوراي مركزي انضباطي در خصوص احكام صـادره از سـوي   
  .االجرا است شوراي انضباطي دانشگاه الزم
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  خدمات دانشجويي-2
  دانشجويي امور ادارهي ها فعاليت-2-1

 وام )الف

  :شهريهوام  .1
در صـورت تخصـيص وام    كه واجد شـرايط زيـر باشـند    نور پيامبه دانشجويان دانشگاه 

  :گردد شهريه پرداخت مي وام توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،
  

  شرايط عمومي
 عدم استفاده از بورس -

 مالي دارا بودن اولويت نياز -

 سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام -

  
  شرايط آموزشي

  نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي ثبت -
 ،)تـرم  8 =كارشناسي(تحصيل درخواست وام توسط دانشجو فقط در سنوات مجاز  -
 .امكان پذير است) ترم 8 =دكتري( و) ترم 4 =كارشناسي ارشد(

مبلغ وام طبق ضوابط اعالم شده از طرف وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري    :واممبلغ 
  .پرداخت خواهد شد

  
  نحوه بازپرداخت

  .باشد ميتاريخ سررسيد اقساط  نه ماه پس از دانش آموختگي  -
 يارشـد و دكتـر   كارشناسي يها هماه و دور 60تعداد اقساط دوره كارشناسي حداكثر  -

 .باشد ميماه  72حداكثر 

ركين تحصيل اعم از اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل ملزم بـه پرداخـت يكجـاي    تا -
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 .بدهي هستند

 .مبلغ كارمزد از كليه وام گيرندگان اخذ خواهد شد -

تحويل ريز نمرات و مدارك به دانشجو منوط به ارائه تسويه حساب از صندوق رفـاه   -
بـه  پرداخت بـدهي   منظور از تسويه حساب اخذ دفترچه اقساط و يا( .دانشجويان است
 ).باشد صورت يكجا مي

 :شود ميصورت زير محاسبه  مبلغ كارمزد وام ساليانه چهار درصد بوده و به -

  
چنانچه بعـد از واريـز وام شـهريه بـه حسـاب دانشـگاه، بالفاصـله وضـعيت          -

اخراجي يا دانش آموختگي تغيير يابد دانشـگاه ملـزم بـه     ،تحصيلي دانشجو به انصرافي
بايسـت كـار    مـي ي شهريه به حساب صندوق رفاه خواهد بود و دانشجو ها برگشت وام

 .مزد وام را بپردازد

ايـن وام در صـورت تخصـيص از طـرف      :و عتبات عاليـات  وام حج عمره .2
  .گردد مي وزارت علوم به دانشجويان واجد شرايط پرداخت

  
  بيمه حوادث دانشجويي) ب
در حـال حاضـر بـه     نمايند مي كه از طريق سيستم گلستان ثبت نام كليه دانشجوياني -

كـه در  . گيرنـد  مـي ريال تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار    300/10ازاي پرداخت مبلغ 
همچنـين بـراي   ريـال و   000/000/50بروز احتمالي حادثه منجر به فوت مبلـغ   صورت

ريـال و   000/000/50مبلـغ  جبران هزينه حوادث منجر به نقص عضو دائـم تـا سـقف    
ريال از سوي بيمه طرف قرارداد با دانشگاه به ايشـان   000/000/10درمان سرپايي مبلغ 

  . گردد مي پرداخت
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  :ارزاق دانشجويي  ) ج
كه امكانات طبخ و توزيـع غـذاي گـرم بـه دانشـجويان را دارنـد        به مراكز و واحدهائي

در سه مرحله اي  رانهروغن، برنج و گوشت به قيمت يا :دانشجويي از قبيل ارزاقسهميه 
  .هار به قيمت مصوب استفاده نمايندتا دانشجويان از نا گردد مي تحويلدر طول سال 

  
 يزات كمك آموزشيوسايل و تجه  ) د

تالش بر اين است كه با همكاري صندوق رفاه دانشجويان برخـي وسـايل و تجهيـزات    
  .اختيار دانشجويان قرار داده شودكمك آموزشي تهيه و در 

  
  :نه مخصوص روشندالنرايا )ه

اقـدام   نور پيامدانشجويان روشندل و كم بينا دانشگاه به منظور كمك به تحصيل مطلوب 
. به تجهيز مراكز استاني به رايانه مخصوص دانشجويان روشندل و كم بينا نمـوده اسـت  

باشـند كـه    مـي  ي دانشگاه مجهز به رايانـه مـورد نظـر   ها در حال حاضر يك سوم استان
  . نيز اين رايانه تهيه خواهد شد ها براي ساير استانر آينده نزديك انشااهللا د
  

 نور پياممشاوره دانشجوئي دانشگاه ) و

و نيـز تشـكيل دفتـر     ها سال از تأسيس مراكز مشاوره دانشجويي در دانشگاه 20بيش از 
ي مـوثر بسـياري بـراي    هـا  در اين مدت گـام . گذرد ميمركزي مشاوره در وزارت علوم 

در ايـن بـين   . عيت سالمت روان دانشجويان و دانشگاهيان برداشته شده استارتقاء وض
با ايفاي نقش اجرايي و دفتـر مركـز مشـاوره بـا ايفـاي نقـش        ها مراكز مشاوره دانشگاه

ي مختلـف خـدماتي،   ها و پي ريزي استراتژي ها ريزي فعاليت ستادي و هدايت و برنامه
تا امر مشاوره و ارائة خدمات تخصصـي  اند  آموزشي، پيشگيري و پژوهشي تالش كرده

 نـور  پيـام باتوجه به ساختار دانشـگاه  . روانشناختي را در جامعة دانشگاهي نهادينه سازند
در سه سطح سازمان مركزي، استان و مركـز بـه صـورت ذيـل     اي  خدمات مشاوره هارائ
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  :باشد مي
  )در سطح سازمان مركزي(دفتر مشاوره  .1
 )در سطح استان(كميته مشاوره  .2

 )ورت لزومدر ص(نماينده كميته مشاوره استان در مركز  .3

، نظـارت بـر حسـن اجـرا و ارزيـابي      هـا  هبه منظور تصويب برنام :دفتر مشاوره
ي برحسب مورد، دفتري تحت عنوان ي تخصصها و ساير فعاليتاي  ي مشاورهها فعاليت

  .شود ميدر سازمان مركزي تشكيل » دفتر مشاوره«
  

  وظايف دفتر مشاوره
  .در دانشگاهاي  ي مشاورهها و نظارت برحسن اجراي فعاليت ها هوين و تصويب برنامتد .1
درخصـوص مشـكالت دانشـجويان و ارائـه      ها هي ارسالي از كميتها بررسي گزارش .2

 .گيري براي رفع مشكالت به مسئوالن ذيربط به منظور تصميمراهكارهاي كارشناسي 

تحليلي از مسائل و ارائة آن به رئيس  بندي وهمچنين جمع ها ارائة گزارش از فعاليت .3
 دانشگاه

ارتباط مؤثر با دفتر مركزي مشاوره وزارت علـوم بـه منظـور همـاهنگي سياسـتها و       .4
 .اي ي خدمات مشاورهها هبرنام

  
  ميته مشاورهك
در مراكز تحت پوشش و اي  سازي خدمات مشاوره ريزي و هماهنگ به منظور برنامه -

مركـب از يـك نفـر    اي  كميتـه  نـور  پيامي دانشگاه ها استان پشتيباني از آنها، در هريك از
، دو تا چهار نفر از نماينـدگان  )يتهرئيس كم(واجد شرايط با عنوان نماينده رئيس استان 

بـه پيشـنهاد    باشد ميگروه الهيات   ميكميته مشاوره كه يكي از آنها از اعضاي هيأت عل
. شـود  مي تشكيل» كميته مشاوره« رئيس استان و حكم مسئول دفتر مشاوره تحت عنوان

 .رأي قابل اجراست 3تصميمات كميته با حداقل 
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 :وظايف كميته مشاوره

وره درمراكز تحـت پوشـش از بـين افـراد واجـد شـرايط       مشاانتخاب نماينده كميته  .1
 معرفي شده توسط رئيس مركز و دبير كميته استان

 در سطح استاناي  هماهنگي و نظارت بر خدمات مشاوره .2

ــرد .3 ــاوره گ ــات الزم ازخــدمات مش ــه اي  آوري گزارشــات واطالع و انعكــاس آن ب
 .دفترمشاوره

  
  :ده كميته مشاورهننماي

به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف وضوع اين آئـين نامـه در صـورت تشـخيص      -
كميته استان در هر مركز نماينده كميته مشاوره استان زير نظر رياسـت مركـز يـا واحـد      

 .نمايد ميفعاليت 

  
  اداره توليدات دانشجويي-2-2

. محيط دانشگاه، محيط علم و دانش و شكوفايي اسـتعدادهاي دانشـجويان عزيـز اسـت    
هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگـي دانشـجويان صـرفاً در برنامـه تـدوين شـده        فعاليت

به منظور حمايت و جلب مشاركت دانشجويان فعال، . شود درسي هر رشته خالصه نمي
ور و در راستاي توسعه و تقويت فضـاي مناسـب علمـي، فرهنگـي و     نخبه، مبتكر و نوآ
  .تأسيس شد 1385نور در سال  اداره توليدات دانشجويي دانشگاه پيام ،معنوي دانشگاه

  :ي اين ادارهها اهم فعاليت
هـاي   عرصـه در ( نـوآور  مبتكـر،  ،پرداز ايده ،خالق ،بهنخدانشجويان  شناسايي .1

 مـي ابتكـار، كـارآفريني، نشـريات عل    ،وري، اختـراع آموزشي، ترويجي، پژوهشـي، فنـا  
  )دانشجويي 

  :حمايت از توليدات دانشجويان شامل .2
چاپ شده و يا در حـال چـاپ و در تمـام      ميمقاالت عل ؛لشام( پژوهش )الف
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  )...و آموزشي ـ  ميترويجي، عل ـ  ميپژوهشي، عل ـ  مي، علISIنشريات اعم از 
نامـه، ماهنامـه، گاهنامـه،     هفته ؛شامل(ريات نشو ) درسيدرسي و غير( كتب )ب
  ..).وفصلنامه 
هـاي   تخصصـي در رشـته   ،؛ اختراعات عمـومي شامل( حمايت از اختراعات )ج

، تماشين، ربـا  ،نيوي ماكارها همختلف مثل مسابقات ربات، بتن، عمليات حرارتي، ساز
  ..).و هواپيما، زيردريايي

اندازي كسب و كارهاي دانـش   فرين، راهآ كار  ميعل  انجمن ؛شامل( كارآفريني )د
  ..).هاي دانشجويي و اندازي شركت بنيان، راه
  ...)نويسي و تئاتر، فيلم، قصه(هاي فرهنگي ـ هنري  توليد برنامه )ي
سال يك بار در يكـي از   توليدات دانشجويي هر برگزاري جشنواره سراسري .3

  مراكز استاني
اصـول و فنـون   ( ي مـديريتي هـا  پودمـان ي آموزشي شامل؛ ها كارگاه برگزاري .4
مـديريت   مـديريت بحـران،   مـديريت زمـان،   پرورش خالقيـت،  روش تحقيق، نگارش،

 ،)...و ،فنون بيان و سخنراني ،گيري ريزي و تصميم هاي برنامه اصول و روش ،استراتژيك
 ،نيوي ماكـار ها هبتن، عمليات حرارتي، ساز( ي تخصصيها ه، كارگا)ICDL( افزاري نرم
هـاي مهـارتي ـ كـاربردي، سـمينار علمـي،        ، كارگـاه )، هواپيما، زيردرياييتشين، رباما

ويـژه    مـي هـاي عل  ي تخصصـي، همـايش  ها هاي علمي، پنل هاي علمي، كنگره سخنراني
  به صورت كشوري ومبتكر،نوآور در مراكز استاني  ،پرداز ايده ،خالق ،بهنخدانشجويان 

نخبگان جهت اطالع به موقع و كامل يي اداره توليدات دانشجو سايتطراحي  .5
ي ها سازمانآوري اطالعات  جمع و )نوآوري ابتكار، تاليف، اختراع،( از توليدات موجود

موجـود در ايـن    يهـا  و همـايش  ها هو جشنوار مبتكرين و نوآوران ،به مخترعين مربوط
  زمينه

  ..).نشريات و(ابتكار، نشر كتب و آثار فرهنگي  توسعه فرهنگ اختراع، .6
  . هاي علمي هاي علمي، دانشجويي و تقويت و راهنمايي انجمن توسعه فعاليت. 7
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  اداره كل تربيت بدني-3
 فرهنگـي و اجتمـاعي  يكي از ادارات كل معاونت  نور پيامدانشگاه اداره كل تربيت بدني 

نظـارت بـر    برنامـه ريـزي، سـازماندهي و نهايتـاً    ، اريذگـ  سياسـت  ،باشد كه اجـرا  مي
  .باشد مي سراسر كشور را عهده دار نور پيامي ها دانشگاه يورزش يها فعاليت

  
  : ي اداره كل تربيت بدنيها اهم فعاليت

ورزش عمـومي و تفـريح ورزشـي دانشـجويان،     (تفريحـي   ـ  توسعه ورزش همگاني -
  .)كاركنان و اساتيد

و  ي ورزشي، شـركت در مسـابقات اسـتان، منطقـه    ها انجمن( توسعه ورزش قهرماني -
  .)هاالمپياد

ارتباطـات، تبليغـات، اطالعـات، آمـار     (توسعه بخش خـدمات و پشـتيباني ورزشـي     -
 .نظارت براحداث، تجهيز و مرمت اماكن ورزشي..).و

تقويم ورزشـي سـاليانه و    ي مربوط به ورزشي دانشجويي وها آيين نامه تنظيمتهيه و  -
  .اجراي مفاد مندرج در تقويم

علوم، تحقيقات و فنـاوري و فدراسـيون   ي ورزشي وزارت ها شركت در كليه فعاليت -
  .ي دانشگاهيها ملي ورزش

  .و مراكز ها استان نظارت بر حسن اجراي مسابقات قهرماني در -
   .يكوشش جهت شناسايي استعدادهاي درخشان ورزش -
 . ي ورزشي در اماكن باز و فضاهاي مفرحها توسعه فعاليت -

  
  :ي ورزشيها راهنماي شركت در فعاليت

 .       ر تربيت بدني مركزمراجعه به مدي .1

 .معرفي و ارائه سوابق ورزشي .2

  .    توجه به بخشنامه و زمان برگزاري مسابقات .3
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  .شركت در اردوهاي انتخابي .4
باشـد،    مـي  http://Sport.pnu.ac.irسايت اطالع رساني اين اداره كل بـه آدرس  

  :باشد مي جعه به سايت قابل دسترسيكه مطالب زير از طريق مرا
  ).مصوب وزارت علوم(نامه انضباطي مسابقات ورزشي  آئين -
  .)مصوب وزارت علوم(ي فني و عمومي مسابقات ها نامه آئين -
  ).مصوب هيات رئيسه دانشگاه(شكار نامه تخفيف شهريه دانشجويان ورز آئين -
.. .امـل اجرايـي و  پرداخت حق الزحمـه كـادر داوري، فنـي، عو   (نامه مالي  آئين -

  .مسابقات ورزشي
  .نور پيامورزشي  ـ اخبار باشگاه فرهنگي -
 .ها اخبار استان -

  



  
  
  
  
  
  

  ،ي فرهنگيها هنام آيين
  ،تسهيالت دانشجويي

  ،انتخاب دانشجوي نمونه
  تسهيالت دانشجوياننامه  آيين

  ...و شاهد و ايثارگر
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  )وزارتي( دانشجويي  ميهاي عل انجمن  نامه آيين. 1
  

 مقدمه

 هـاي كشـور،   در دانشـگاه   مـي به منظورحمايت، تقويت و ترويج فرهنـگ و اخـالق عل  
ي هـا  هم آوردن زمينـ هدانشجويان مسـتعد و توانمنـد و فـرا     ميتقويت روحيه و بنيه عل

گيري از توانمندي و خالقيت آنان  همچنين بهره ي جمعي علمي،ها مناسب براي فعاليت
  مـي هـاي عل  افـزاري انجمـن   ليد علم و جنـبش نـرم  ضت توهو ن  ميدر تحقق توسعه عل

سسـات آمـوزش عـالي    ؤو م هـا  ي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها هدانشجويي حوز
  .پردازند ميشوند و به فعاليت  ميه تشكيل نام آيينكشور طبق مفاد اين 

  
  تعاريف، اهداف و كليات: بخش اول

يان عالقه مند بـه مشـاركت در   دانشجويي متشكل از دانشجو ميي علها انجمن -1ماده 
  .در يك دانشكده يا گروه آموزشي است ميي علها فعاليت

ــا هــر رشــته دانشــگاهي يــك انجمــن    -1 تبصــره ــاظر ب در هــر دانشــگاه متن
  .تواند تشكيل شود مي ميعل

منـد بـه تشـكيل     دانشجويان دو يا چنـد رشـته عالقـه    در صورتي كه -2 تبصره
ه اقـدام  نامـ  آيـين توانند طبق ضوابط اين  ميباشند اي  دانشجويي بين رشته  ميانجمن عل

  .نمايند
غيرانتفـاعي و بـين    تشـكيالتي دانشـجويي،   ي علمـي، ها اتحاديه انجمن -2ماده

در رشـته دانشـگاهي اسـت كـه در       مـي ي علهـا  دانشگاهي و متشكل از دبيران انجمـن 
عاليـت  شـود و بـه ف   مـي ه و دسـتورالعمل آن تشـكيل   نامـ  آيـين  نچارچوب ضوابط ايـ 

  .پردازد مي
  :از عبارتند  ميهاي عل فعاليت -3ماده 

  مناظره و نقد علمي .1
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  هم انديشي و نشستهاي تخصصي .2
  ي علميها مطالعات و پژوهش .3
   ميي علها هنشر و ترويج يافت .4
  هاي كمك آموزشي فعاليت .5

ـ   ي فعاليـت انجمـن  هـا  هبرخي از مصـاديق و عرصـ   ـ  تبصره ي هـا  ههـا و اتحادي
  : عبارتند از ميهاي عل نانجم

  ي تخصصيها ي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاهها هبرگزاري دور .1
 مـي و مسـابقات عل  هـا  كنفـرانس  ،ها هبرگزاري و همكاري در اجراي جشنوار .2

  )داخلي و خارجي( 
توليد وانتشار نشريه علمـي، كتـاب و نشـريات الكترونيكـي، نـرم افزارهـاي        .3

  آموزشي - ميي علها فيلماي و  رايانه
  از مراكز علمي، صنعتي و فناوري ميبرنامه ريزي و اجراي بازديدهاي عل .4
  ي مرتبط با اهداف انجمنها اطالع رساني درخصوص كليه فعاليت .5
 ي علمــي،هــا خالقيــت حمايــت و تشــويق مــاديي و معنــوي از ابتكــارات،  .6
  ي پژوهشي و اختراعات دانشجويانها فعاليت

ـ   -4ماده    مـي هـاي عل  ي انجمـن هـا  هاهداف تشكيل و فعاليت انجمـن و اتحادي
  :ازعبارتند

 مـي برانگيختن خالقيت عل ي مناسب براي شكوفايي استعدادها،ها هايجاد زمين .1
آموختگان و بهره مندي از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي  دانشجويان، دانش 

  دانشگاه ميعل
جمعي و نهادينـه   ميي علها دانشجويان در فعاليتافزايش مشاركت و رقابت  .2

   ها ساختن اين فعاليت
دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در ي ي علمها حمايت از فعاليت .3

  امر آموزش و پژوهش 
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  تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخشهاي مختلف جامعه .4
اعضـاي   مـي بهره گيـري از تـوان عل  دانشجويان با  ميتعميق دانش و بينش عل .5

  هيات علمي
  

  اركان وتشكيالت :بخش دوم
و مقاطع تحصـيلي يـك رشـته دانشـگاهي اعضـاي       ها دانشجويان كليه گرايش -5ماده 

  .روند ميمتناظر با همان رشته به شمار  ميانجمن عل
عضـو   2عضـو اصـلي و    5متشـكل از   مـي شوراي مـديريت انجمـن عل   -6ماده

ه با انجام انتخابات از ميـان اعضـاي انجمـن، بـا راي مسـتقيم آنـان و       البدل است ك علي
  .شوند ميكسب اكثريت نسبي آرا براي مدت يك سال انتخاب 

 500يي بـا فراگيـري بـيش از    هـا  هاعضاي اصلي و علي البـدل در رشـت   -تبصره
  .عضو علي البدل خواهد بود 2عضو اصلي و  7دانشجو متشكل از 

  :ديريت عبارتند ازوظايف شوراي م -7ماده 
پژوهشـي و   – مـي ي علهـا  جذب دانشجويان عالقه مند و خالق بـه فعاليـت   .1

  ها گونه فعاليت ايجاد انگيزه براي مشاركت در اين
ي ادواري و هـا  اجرا،هدايت و نظـارت بـر فعاليـت   ،سـاماندهي  ،برنامه ريـزي  .2

  ساالنه انجمن
ي هـا  دانشـجويي و انجمـن   مـي ي علها برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن .3

  ها تخصصي داخل و خارج دانشگاه ميعل
ي خـارج از دانشـگاه بـراي انجـام     هـا  برقراري ارتبـاط بـا نهادهـا و سـازمان     .4
  ي مشتركها فعاليت

  ي پژوهشي و مطالعاتيها ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح برنامه .5
  مديريت فرهنگي دانشگاه و اخذ تاييد آن از  ميتصويب اساسنامه انجمن عل .6
گروه آموزشي ذيربط  ميهمكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيات عل .7
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  )3موضوع ماده (انجمن ميي علها فعاليتو  براي تحقق اهداف
  ي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنهاها هتشكيل كميت .8
  انتخابات شوراي مديريت دوره بعد  يبرگزار .9

ي مـالي  هـا  هتصـويب هزينـ   ،اري وسايل و تجهيـزات انجمـن  حفظ و نگهد .10
ساالنه و ارسال آن به مدير فرهنگـي   طور بهتنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن  ،ها هبرنام

  دانشگاه
  ي ساالنه و ارائه آن به مدير فرهنگيها هتدوين برنام .11

ا دبيـر شـور   عنـوان  بـه شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خـود را   -8ماده 
  .كند ميكند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعالم  ميانتخاب 

دبير انجمن مسووليت برگزاري جلسـات شـوراي مـديريت انجمـن و      -9ماده 
ي ها شركت در جلسات شوراي دبيران انجمن پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن،

 .مـديريت را بـر عهـده دارد    دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي ميعل
  .همچنين دبير انجمن مسوول انجام كليه امور حقوقي و اداري انجمن است

  :شوراي دبيران -10ماده
دانشجويي تشكيل شده باشند شوراي  ميانجمن عل 5يي كه حداقل ها در دانشگاه

ي هـا  دانشـجويي دانشـگاه بـا حضـور دبيـران كليـه انجمـن        مـي ي علهـا  دبيران انجمن
  .شود ميانشجويي تشكيل د ميعل

توانند شوراي  ميداشته باشند  مييي كه حداقل سه انجمن علها هدانشكد ـ  تبصره
كه وظايف شوراي دبيران دانشگاه بـه   هندددانشكده را تشكيل  ميي علها دبيران انجمن

  .گردد جز بند دوم به آن تفويض مي
 عنـوان  بـه اب ايشان به انتخ هاعضاي شوراي دبيران دانشكديك نفر از  -11ماده 

شـود كـه بـه نماينـدگي از ايـن شـورا در شـوراي دبيـران          مـي دبير اين شورا انتخـاب  
  .كند دانشگاه شركت مي ميي علها انجمن

آن دانشـكده   ميي علها دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجمن ـ  تبصره
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  .باشد ميدر شوراي دبيران دانشگاه داراي حق راي 
دانشجويي دانشگاه از ميان خود يـك   ميي علها ي دبيران انجمنشورا -12ماده 

ه داخلـي شـورا فعاليـت    نام آييننمايند كه براساس  ميدبير شورا انتخاب  عنوان بهنفر را 
  .خواهد كرد

حـداقل   هـا  جويي دانشگاهدانش ميهاي عل دبيران شوراي دبيران انجمن -13ماده 
 ي وزارت علـوم جهـت بررسـي مسـائل،    سالي يكبار به دعوت اداره كـل امـور فرهنگـ   

ي هـا  هو برنامـ  هـا  ريزي جهت طرح انتقال تجربيات و برنامه ،ها انجمن ميمشكالت عمو
  .دهند ميمشترك تشكيل جلسه 

تواننـد نسـبت بـه     مـي ي مشـابه  هـا  هدانشجويي رشت ميي علها انجمن -14ماده 
ند كه ضـوايط و رايـط   اقدام نما ها هدانشجويي آن رشت ميي علها تشكيل اتحاديه انجمن

ه و دسـتورالعمل تشـكيل و فعاليـت اتحاديـه     نام آيينتاسيس اتحاديه در چارچوب اين 
  .تعيين خواهد شد ها دانشجويي دانشگاه ميي علها انجمن

  وظايف شوراي دبيران -15ماده 
  .ها هي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامها پيشنهاد و تصويب طرح. 1
ن شوراي دبيران براي شركت در كميته حمايت و نظارت بـر  انتخاب نمايندگا .2
  .دانشجويي دانشگاه ميي علها انجمن

 مـي ي علهـا  معرفي يك نفـر نـاظر بـراي هيـات اجرايـي انتخابـات انجمـن        .3
  .دانشجويي 

دانشـجويي دانشـگاه و    مـي ي علهـا  ه داخلي مشترك انجمـن نام آيينتصويب  .4
  .هنام آيينرچوب اين ه داخلي شوراي دبيران در چانام آيين

  .دانشجويي  ميي علها ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمن .5
حفـظ و   امـور مـالي،  (دانشجويي  ميي علها نظارت بر حسن عملكرد انجمن .6

ئـه گـزارش بـه    او ار ...)ه داخلـي و نام آييناجراي  استفاده صحيح از اموال و تجهيزات،
  . دانشجويي دانشگاه ميهاي عل انجمن كميته حمايت و نظارت بر
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  دانشجويي  ميي علها هو اتحادي ها ضوابط تشكيل و فعاليت انجمن :بخش سوم
نفـر از دانشـجويان رشـته     5دانشـجويي، حـداقل    ميبراي تاسيس انجمن عل -16ماده 

ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشـجويي و فرهنگـي دانشـكده و در صـورت عـدم      
معـاون  . دهنـد  مـي شكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه وجود اين پست در دان

دانشكده در صورت عدم تاسيس انجمن رشته مـورد نظـر، پـس از مشـورت بـا گـروه       
آموزشي مربوطه موافقت خود را براي تاسيس انجمن اعالم و نسبت به فراخـوان ثبـت   

  .نمايد مينام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات اقدام 
در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فوق الذكر، بـه صـالحديد    -1 تبصره

  .رئيس دانشكده يكي از معاونان عهده دار وظايف خواهد شد
در آبان مـاه   ها هانتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در كليه دانشكد -2 تبصره

انتخابات را  معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري. شود هر سال برگزار مي
  .كند مياعالم 

معاون دانشكده صالحيت نامزدها را بـر طبـق مفـاد ايـن آئـين نامـه        - 17ماده 
كنـد   مـي نامزدها انتخابات را با اعالم قبلي برگزار  ميبررسي و احراز و پس از اعالم اسا

  .شود مينتايج آن طي طورتجلسه تنظيم و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال 
ط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق راي و حق فق -1 تبصره

  .باشند ميداوطلب شدن را دارا 
نخستين شوراي مديريت منتخب حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از  -2 تبصره

برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال 
  .نمايد

انجمـن را در   ،هنگي پس از تائيد انتخابـات و اساسـنامه  اداره امور فر -18 ماده
دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعالم خواهد كـرد مـدير    ميي علها ليست انجمن

گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مـدت يـك   
   . نمايد ميسال اقدام 
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دانشجويي  مييت انجمن علشرايط داوطلبان عضويت در شوراي مدير -19ماده 
  :باشد به شرح ذيل مي

  
  شرايط عمومي )الف

  اشتغال به تحصيل در رشته مربوط .1
 ،سياسي ،ي دانشجويي اعم از صنفيها عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل .2

  ورزشي و فرهنگي 
در صورت استعفا يك ماه قبل از  ها اعضاي شوراي مركزي ديگر تشكل ـ تبصره

تواننـد داوطلـب عضـويت در     مـي و پـذيرش آن   مـي ي علهـا  انتخابات انجمن برگزاري
  .شوند ميشوراي مديريت انجمن عل

  عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر .3
گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي بـراي دانشـجويان مقـاطع كـارداني و      .4
  كارشناسي

  
  شرايط اختصاصي  )ب

  :يد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشندداوطلبان با
معدل نيمسال گذشته داوطلب كمتراز ميانگين معـدل گـروه در همـان نيمسـال      .1

  .نباشد
در ) اعـم از تـاليف يـا ترجمـه     (چـاپ شـده    مـي داشتن حداقل يك مقاله عل .2

  ...دانشگاهي و ،نشريات دانشجويي
  .گروه ذيربط انجام خواهد شدبودن محتواي مقاله توسط مدير ميتاييد عل ـ تبصره

  اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تاييد كارفرما يا مجري طرح  .3
  . كتابتاليف يا همكاري در تاليف يا ترجمه  .4
  .ن و يا برگزيدگان المپيادها باشدداوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشا .5
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شـود   مـي ر سطح دانشكده برگـزار  يي كه دها و فعاليت ها همجوز برنام -20ماده 
توسط معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح دانشـگاه برگـزار شـود توسـط مـدير      
فرهنگي پس از تاييد معاون دانشكده و در صورتي كه در سـطح ملـي و فرادانشـگاهي    

دانشجويي دانشگاه پس  ميي علها برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت از انجمن
  .شود ميفرهنگي صادر  از تائيد مدير
دانشجويي در چارچوب اين آئين نامه و  ميي علها ي انجمنها فعاليت -21ماده 

توسـط  .. .سياسـي و  ،باشند و هر گونه فعاليت صنفي ميمجاز  ميي علها هصرفا در عرص
  .شود ميتخلف محسوب  ها انجمن

ي هـا  ي مصـوب انجمـن  هـا  ميـزان و نحـوه حمايـت مـالي از طـرح      -22ماده 
  . باشد ميدانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  يمعل

اين  ،يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن -23ماده 
شورا با تشكيل هيات اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضـاي شـوراي مـديريت    

دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك يك نماينده از نماينده شوراي ) با شرط عدم داوطلبي(
نماينده از طرف معاون دانشـكده نسـبت بـه برگـزاري انتخابـات دوره جديـد اقـدام و        

  .ال خواهد كردصورتجلسه را براي معاون دانشكده ارس
در صورت داوطلـب شـدن تمـام اعضـاي شـوراي مـديريت يكـي از         - تبصره

  .كنند ميجرايي انتخاب نماينده در هيات ا عنوان بهدانشجويان آن رشته را 
در صورت وجود هرگونـه شـكايت و يـا اعتـراض در كليـه مراحـل        -24ماده 

  .باشد ميانتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري 
ي ها كميته حمايت و نظارت بر انجمن ،در صورت باقي ماندن اختالف ـ  تبصره

  .دانشجويي دانشگاه مرجع تصميم گيري نهايي خواهد بود ميعل
نفــر از  5اي  دانشــجويي بــين رشــته مــيجهــت تشــكيل انجمــن عل -25ه مــاد
اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را  ،هيات موسس داليل توجيهي عنوان بهدانشجويان 

به معاون دانشكده ارائه و پس از تاييد ايشان به منظور تصميم گيري براي كميته نظارت 
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در صـورت موافقـت    .شود ميارسال  دانشجويي دانشگاه ميي علها و حمايت از انجمن
در .شـود  مـي دانشـجويي دانشـگاه ارسـال     مـي ي علهـا  كميته نظارت وحمايت از انجمن

مراتب به دانشـكده اعـالم و   اي  بين رشته ميصورت موافقت كميته با تشكيل انجمن عل
  .هيات موسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام خواهد كرد

،  ميو تصـويب نهـايي اساسـنامه در مجمـع عمـو     پس از عضـوگيري   -26ماده 
تواننـد   مـي  ،باشـند  مـي و اختصاصي داوطلبـان را دارا   مياعضاي انجمن كه شرايط عمو

داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شـده و پـس از تاييـد نهـايي صـالحيت      
  .انتخابت برگزار خواهد شد ،توسط هيات اجرايي

حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه فقط اعضاي انجمن حق راي و  -1 تبصره
  .را دارند

اي  دانشـجويي بـين رشـته    ميشرايط داوطلبان عضويت در انجمن عل -2 تبصره
  .بايد در اساسنامه پيشنهادي اعالم شده باشد

  
  دانشجويي  ميي علها هو اتحادي ها شوراي حمايت و نظارت بر انجمن :بخش چهارم

در وزارت  هـا  دانشجويي و نظـارت بـر آن   يمي علها براي حمايت از انجمن -27ماده 
تحقيقات و فناوري شورايي مركب از معاون فرهنگي و اجتمـاعي وزارت علـوم    ،علوم

مجلــس وزارت علــوم يــا نماينــده  معــاون پشــتيباني، حقــوقي و امــور) رئــيس شــورا(
، مدير كل دانشجويان داخـل،  )نائب رئيس(مدير كل دفتر امور فرهنگي  ،االختيار وي تام

و  هـا  وزارت علـوم، كارشـناس مسـئول امـور انجمـن      مـي ي علها دبير كميسيون انجمن
ـ  ميي علها هاتحادي بـه انتخـاب شـوراي دبيـران      هـا  هدانشجويي سه تن از دبيران اتحادي
دبيرخانه اين كميته در اداره  .شود ميدانشجويي تشكيل  - ميي علها ي انجمنها هاتحادي

  :وظايف اين كميته عبارتنداز. بود كل امور فرهنگي و اجتماعي خواهد
دانشـجويي   مـي ي علهـا  ي كـالن انجمـن  ها گذاري و تعيين خط مشي سياست .1
   .و قانون برنامه ميي كشور در چارچوب سياست توسعه علها هدانشگا
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ــابي فعاليــت .2 ــا ارزي ــ ه ــر كميت ــا هو نظــارت ب ــر انجمــنه ــا ي نظــارت ب ي ه
  .ها ر روشيي مستند و ساها بر اساس گزارش ها هدانشجويي دانشگا ميعل

تحقيقـات و فنـاوري از    ،تعيين ميزان و چگونگي حمايت مالي وزارت علـوم  .3
  .ها انجمن ميي علها ي كشوري و نشستها همايش

 مـي ي علهـا  اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسـهيل ارتبـاط بـين انجمـن     .4
متناظر با مشابه  ميي علها استادان و پژوهشگران و انجمن ميي علها دانشجويي با انجمن 

  .آن در كشورهاي ديگر
ي كشور ها هدانشجويي دانشگا ميي علها تصويب دستور العمل اتحاديه انجمن .5

  .و نظارت بر حسن اجراي آن
 مـي ي علهـا  تـن از نماينـدگان انجمـن    3هيات موسس اتحاديه حـداقل  ـ  28ماده 

وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري در  و مراكز اموزش عالي وابسته به  ها دانشجويي دانشگاه 
باشد كه درخواست مجوز تاسيس وفعاليت را به شوراي حمايت  ميمعين   مييك رشته عل

اين  27موضوع ماده (دانشجويي وزارت علوم   ميي علها هي و اتحاديها و نظارت بر انجمن
  :محتواي اين درخواست مشتمل بر موارد زير است. نمايد ميارائه ) آئين نامه
موجـود آن رشـته در    مـي ي علهـا  از تشـكل  مـي تقاضاي عضويت بـيش از ني  .1
مبناي آن بر ها كه  و مراكز آموزش عالي، به همراه نامه تاييد هر يك از انجمن ها هدانشگا

  .مدير امور فرهنگي دانشگاه تاسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل كرده باشد
ي متقاضي عضـويت  ها امضاي تشكل نويس اساسنامه اتحاديه كه به ارائه پيش .2

  .رسيده باشد
دريافت درخواست هيات موسس و شوراي حمايت و نظارت پس از  -29ماده 

ي مركزي موقـت اتحاديـه حـداكثر ظـرف مـدت دو مـاه نسـبت بـه بررسـي آن          شورا
يا داليل مخالفت شـورا را   مينمايد وموافقت با تاسيس موقت و دائ ميدرخواست اقدام 

  .سسان خواهد رساندؤه به اطالع متوسط دبيرخان
ســيس، شــرايط انتخــاب شــوندگان، شــوراي مركــزي، انتخابــات، أت -30مــاده 
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ي دانشــجويي در هــا ي انجمــنهــا هتشــكيالت و اركــان، اساســنامه و انحــالل اتحاديــ
 و هـا  العمـل مجزايـي كـه بـه تصـويب شـوراي حمايـت و نظـارت بـر انجمـن           دستور
ه نامـ  آيـين رت علوم، تحقيقات و فناوري براساس اين دانشجويي وزا  ميي علها هاتحادي

  .شود ميتعيين  ،خواهد رسيد
دانشـجويي،   ميي علها ي انجمنها به منظور حمايت و نظارت فعاليت -31ماده 

  :شود مياي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زير تشكيل  كميته
  )رئيس كميته(معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  .1
  )دبير كميته(مدير كل امور فرهنگي دانشگاه  .2
  مدير كل امور پژوهشي دانشگاه  .3
  موزشي دانشگاهآمدير كل امور  .4
  دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه مياعضاي هيات عل يك نفر از .5
  .به انتخاب ايشاندانشجويي دانشگاه   ميي علها دو نماينده از شوراي دبيران انجمن .6

  .شود ميميته توسط رئيس دانشگاه صادر اعضاي ك حكم -1 تبصره
دانشـجويي واحـدي    ميي علها يي كه براي امور انجمنها در دانشگاه -2 تبصره

مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بـدون حـق راي در جلسـات كميتـه شـركت      
   .كند مي

  .شوند مياعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب  -3 تبصره
دانشـجويي   مـي ي علهـا  وظايف كميته حمايت و نظـارت بـر انجمـن    -32ماده 

  :دانشگاه به شرح ذيل است
در چارچوب قوانين و مقـررات و   ميي علها نظارت بر حسن عملكرد انجمن .1

   .رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختالفات
يـا شـوراي دبيـران     مـي در صورتي كه شـوراي مـديريت انجمـن عل    -1 تبصره

از اساسنامه انجمن تخلف نمايند، كميته حمايـت و نظـارت بـراي بـار اول بـه      دانشگاه 
. دهـد  مـي ) حسب مورد(شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي و كتبي 
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دهـد و در صـورت تكـرار و     مـي در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطـار كتبـي   
بايد در كميته حمايت و نظـارت   دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران

 رانتوانند كميته كه انجمن و شوراي دبيران  در صورتي. داليل اقدام خود را توضيح دهند
  :قانع نمايند كميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت

انحالل شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده موظف ) الف
اعضـاي شـوراي   (خابات شوراي مـديريت را برگـزار نمايـد    ماه انت 2است ظرف مدت 

  .)توانند نامزد انتخابات شوند ميمديريت منحل شده ن
چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مـديريت  ) ب

  .يا اعضاي شوراي دبيران باشد، به كميته انضباطي معرفي خواهد شد
ه حمايت و نظارت شوراي فرهنگـي  مرجع تجديد نظر در آراي كميت -2 تبصره
  .دانشگاه است

در دانشـجويي كـه    مـي ي علها ي پيشنهادي انجمنها هررسي و تصويب برنامب .2
  .گردد ميالمللي برگزار  سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين

دانشـجويي   مـي ي علهـا  ي كـالن انجمـن  ها گذاري و تعيين خط مشي سياست .3
  .كشور ميدانشگاه در چارچوب سياست توسعه عل

دانشـجويي   ميي علها برنامه ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن .4
ي مالي، تشـويق و تقـدير از   ها تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت(

  ). ...هاي برگزيده و فعال و طرح ميي علها انجمن
يي دانشـگاه بـه   دانشـجو  مـي ي علهـا  پيشنهاد برنامه و بودجه سـاليانه انجمـن   .5

   . رياست دانشگاه
بـه رياسـت دانشـگاه بـر اسـاس       مـي ي علهـا  پيشنهاد بودجه سـاليانه انجمـن   .6

  .ها ي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمنها هبرنام
به تصويب وزير  18/9/1387در تاريخ  تبصره 21ماده و  32ه در نام آييناين 

  .ها قابل اجرا است سيد و از تاريخ ابالغ به دانشگاهعلوم، تحقيقات و فناوري ر



 نور راهنماي دانشجويان دانشگاه پيام

  
  
  
  
  
  
  
  
 

83

  »نور پيامهاي علمي دانشجويي دانشگاه  نامه انجمن دستورالعمل اجرايي آيين«
وزارت علوم، تحقيقات  18/9/87هاي علمي دانشجويي مصوب مورخه  نامه انجمن آيين

 نـور  پيـام شـگاه  و فناوري با لحاظ و رعايت بندهاي زير در سطح مراكز و واحدهاي دان
  .شود اجرا مي
 نـور  پيـام هاي علمي دانشجويي در سطح مراكـز و واحـدهاي دانشـگاه     انجمن .1

  .كنند يت ميبيني شده فعال هاي پيش شوند و در زمينه تشكيل مي
و مـواردي كـه در ايـن     14و  13به جـز مـواد   (هاي علمي  نامه انجمن در آيين .2

 .باشد مي» دانشكده«و » دانشگاه« ايگزينج» واحد/ مركز«) دستورالعمل اشاره شده است

هاي علمي و بـه منظـور تسـريع در امـر تشـكيل و       نامه انجمن در اجراي آيين .3
» مسئول فرهنگي«، و »مديريت فرهنگي«به جاي » اداره امور فرهنگي«ها،  فعاليت انجمن

ه به جز مواردي ك(» معاون دانشجويي و فرهنگي«و » معاون«و » مدير فرهنگي«به جاي 
 .كار خواهد رفت به) شاره شده استدراين دستورالعمل ا

و تبصره آن به دليـل عـدم تطبيـق بـا نظـام دانشـگاه        11، ماده 10تبصره ماده  .4
 .گردد يحذف م نور پيام

 :يابد تغيير مي» استان«به » شگاهدان«در موارد زير  .5

 .15از ماده  6و  2بندهاي  -5-1

 . 25و  24، 17مواد  -5-2

 .انه آنگ و بندهاي شش 31ماده  -5-3

 .32از ماده  6و  5، 3و بندهاي  2تبصره  ،32ماده  -5-4

از اساتيد ذيربط مركز به جـاي اعضـاي گـروه آموزشـي اسـتفاده       16در ماده  .6
 .خواهد شد

جـايگزين  » معـاون آموزشـي اسـتان   « 19و تبصره بند ب از مـاده   18در ماده  .7
 . شود مي» مدير گروه آموزشي«

هايي كه در سطح  ها و فعاليت مجوز برنامه« :يابد بدين ترتيب تغيير مي 20ماده  .8
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واحـد، و در صـورتي كـه در    / شود توسط مسئول فرهنگي مركز واحد برگزار مي/ مركز
/ سطح استان برگزار شود توسط مدير فرهنگي استان پس از تاييد مسئول فرهنگي مركز

حمايت واحد، و در صورتي كه در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط كميته 
 . شود هاي علمي دانشجويي استان صادر مي و نظارت بر انجمن

مسـئول فرهنگـي   «بـه  » مدير امـور فرهنگـي دانشـگاه   « 28در بند يك از ماده  .9
 . يابد تغيير مي» واحد/ مركز

بيني نشده باشد، بـر اسـاس مصـوبات     نامه پيش هر موضوعي كه در اين آيين .10
 .گيري و اقدام خواهد شد يمن تصمواحد درباره آ/ شوراي فرهنگي مركز
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  )وزارتي( هاي فرهنگي دانشجويان ه كانوننام آيين .2
  

  مقدمه
بـه منظـور پاسـخگويي بـه نيازهـاي متنـوع و رشـد        » هاي فرهنگي دانشـجويان  كانون«

ي هــا هــا و تــالش فرهنگــي دانشــجويان؛ ســامان بخشــيدن بــه خواســتهي هــا خالقيــت
ها در  نشجويي؛ حمايت و هدايت اين فعاليتخودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دا

ي متعالي اسالمي؛ ارتقاء سطح همكاري جمعي و بسط و تعميـق  ها جهت نيل به ارزش
ها؛ تأسيس و تقويت نهادهـاي مـدني و غيردولتـي و     فرهنگ مشاركت در امور دانشگاه

مـه  نا هاي فرهنگي دانشجويان براساس ضوابط مندرج در آيـين  قانونمندي حوزه فعاليت
ا فعاليـت  هـ  شـود، در دانشـگاه   مـي نامـه ناميـده    حاضر كه از اين پس به اختصـار آيـين  

  .نمايند مي
  

  ـ تعاريف و كليات 1ماده 
  هاي فرهنگي دانشجويان كانون ـ1ـ1

 :هـايي از قبيـل   ه در زمينـه نامـ  آيـين نهادهايي دانشجويي هستند كه در قالب ضوابط اين 
 سيقي؛ هنرهـاي نمايشـي؛ هنـرهــاي تجسمــي؛    قرآن و عترت؛ ادبي؛ فيلم و عكس؛ مو

ها، ايرانگـردي   گـوي تمدنو گفت مطالعـات فرهنگي،(صنايع دستي؛ فرهنگ و انديشـه 
فعاليـت  )  ...امـداد و  ،ي اجتماعيها زيست؛ آسيب محيط(ي و اجتماع...) و جهانگردي و

  .شوند ه به اختصار كانون ناميده مينام آييننمايند و در اين  مي
ورزشـي و سياسـي    ،يف، صن مييي كه زمينـه فعاليت آنها علها تشكل ـ 1 تبصره

  .نمايند ي مربوط تبعيت ميها هنام آيينه خارج بوده و از نام آييناست از شمول اين 
صـورت   هاي متعدد با عنوان شاخه كـانون بـه   امكان فعاليت زيرگروه ـ  2 تبصره

ي ها هي در دانشكدگاي فرهنه كانوني ها هها و همچنين شاخ يك از كانون هر مستقل در
هـا   كليـه مقررات مربوط به كـانون  هـا وجود دارد و پراكنده و واحدهاي تابعـه دانشگاه
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ي هـا  ههـاي تكميلــي آن در شـاخ    ه و دستورالعملنام آييناعم از موارد منـدرج در اين 
  .االجرا است انون نيز صادق و الزمك

واحـدهاي تابعـه يـك دانشـگاه در      و ها هصورت استقرار دانشكد در ـ 3 تبصره
صـورت مسـتقل از مركـز در واحـدهاي مـذكور       هشهرهاي مجزا امكان تشكيل كانون ب

  .وجود دارد
  
  ـ اساسنامه كانون1ـ2

هـا و   دسـتورالعمل  ،تشكيالت ،شرح وظايف ،اهداف :است مكتوب شاملاي  مجموعه
هـاي   ه و دسـتورالعمل نامـ  نآييمقررات اجرايي ويژه يك كانون كه در قالب ضوابط اين 

  .شود تكميلي آن توسط هيأت مؤسس كانون تدوين مي
فرهنگــي و  تصـويب در مجمـع    مـديريت  اين اساسنامه پس از تــأييد  : تبصره

  .كانون، الزم االجرا است ميعمو
  
  عضو كانون ـ1ـ3

محـل فعاليـت كـانون اطـالق     دانشـگاه  به هر يك از دانشجويان شاغل به تحصـيل در  
آينـد و در   مـي ه بدون محدوديت به عضـويت كـانون در   نام آيينكه مطابق اين  شود مي

حداقل تعداد اعضاء جهت فعاليت يك  .پردازند چارچوب اساسنامه كانون به فعاليت مي
  .باشد نفر مي 15كانون 

چنانچه عضو كانون در چارچوب اساسـنامه كـانون فعاليـت نكنـد، بـا       ـ  تبصره
  .عضويت وي لغو خواهد شد) هنام آيين 1ـ5بند (تصميم شوراي مركزي كانون 

  
  :كانون ميـ مجمع عمو1ـ4

شورايي است متشكل از اعضاء كانون كه جلسات آن بـه منظـور تصـويب اساسـنامه و     
انتخـاب اعضـاي شـوراي مركـزي كـانون،       ،ي داخلي كانون و تغييرات آنهـا ها هنام آيين
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وراي مركزي كـانون و نظـارت بـر    ها ودريافت گزارش فعاليت ساالنه ش تدوين اولويت
العـاده براسـاس دعـوت     فوق طور به عادي حداقل سالي يكبار و طور بههاي آنها  فعاليت

 ميجلسات مجمع عمو. شود اعضاء كانون، تشكيل مي 3/1شوراي مركزي يا به پيشنهاد 
است و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي حاضرين   مياعضاء رس 3/2با حضور حداقل  

  .ر استمعتب
العـاده،   سميت جلسات مجمع عمومي، جلسه فوقدر صورت عدم ر ـ 1 تبصره

خواهـد   مياين جلسه با هر تعداد از اعضاء، رس. بايد حداكثر دو هفته بعد تشكيل گردد
  .بود

حاضرين، امكان پذيـر اسـت   3/2تصويب تغييرات اساسنامه با رأي  ـ 2 تبصره
أييد شده كـانون، بايـد در   در اساسنامـه ت ميوه اعمال تغييرات توسط مجمع عمو هرگون
فرهنگـي تغييـرات اعمــــال     مـديريت كه  در صورتي. ه صورت گيردنام آيينوب چارچ

ه بداند، مكلـف اسـت نظـرات خـود را بصـورت      نام آيينشـده در اساسنامه را مغاير با 
  .مكتوب و مستدل به كانون ارائه نمايد

دبيـر ايـن شـورا     ،هـا  هنگي كـانون در صورت تشكيل شـوراي همـا   ـ 3 تبصره
  .شركت نمايد ميناظر در جلسات مجمع عمو  عنوان بهتواند  مي
  
  ـ شوراي مركزي كانون1ـ5

ه نامـ  آيـين نفر اعضاء كانون كه مطابق مفـاد منـدرج در ايـن     5شورايي است متشكل از 
توسط هاي مصوب كانون،  ها و اولويت ريزي و اجراي سياست به منظور برنامه )3ماده (

شـوند و وظـايف آن مطـابق اساسـنامه كـانون تعيـين        كانون انتخاب مـي   ميمجمع عمو
  .گردد مي
  
  دانشگاههاي فرهنگي  ـ شوراي هماهنگي كانون1ـ6

داكثر و دبيرشورا كه ظرف حـ  دانشگاههاي فرهنگي  شورايي است متشكل از دبيران كانون
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 دانشـگاه كـانون در   3ود حـداقل  ورت وجـ ه در صنام آييني اين يك ماه پس از ابالغ نهاي
  .شود مي ناميده» ها شوراي هماهنگي كانون« گردد و ازاين پس به اختصـار ميتشكيل 

  
  ـ ضوابط تشكيل و صدور مجوز كانون 2ماده 

واحـد   14نفر از دانشجويان عالقمند به فعاليـت فرهنگـي كـه حـداقل      3حداقل  ـ2ـ1
و در دوسال گذشته حكم قطعـي  ) رشناسيويژه دوره كارداني و كا(درسـي را گذارنده 

نيمسال يـا بيشتــر را نداشـته     1كميته انضباطي منجر به محروميت از تحصيل به مدت 
ي بـر تشـكيل كـانون در    يأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبنـ ه عنوان بهتوانند  ميباشند، 

. نماينـد  ارائـه شـگاه  نداي فرهنگـ مـديريت  نامه به  هاي مندرج در اين آيين يكي از زمينه
  .ادي كانـون و اهداف تشكيل آن بايد به پيوست تقاضانامه ارائه گردداساسنامه پيشنه

روز پس از دريافـت و   20مديريت فرهنگي موظـف است ظرف حداكثر ـ 2ـ2
ثبت تقاضانامه، نسبت به صدور مجوز تأسيس كـانون و يــا اعـالم كتبـي داليـل عـدم       

  .ه اقدام نمايدنام آييناين ) 2ـ3(صدور مجوز مطابق بند 
ـ  در صورت عدم رسيدگي به تقاضانامه تأسيس كانون در مهلت مقرر يا  تبصره 

هيـات مؤسـس    عدم اعالم كتبي داليل عدم صـدور مجـوز توسـط مـديريت فرهنگـي،     
روز پس از پايان مهلت رسيدگي، به  15تواند مراتب اعتراض خود  را حداكثر ظرف  مي

ر ظرف يك شوراي فرهنگي موظف است حداكث .ـايدشوراي فرهنگي دانشگاه اعالم نم
ـ   صـورت كتبـي    هماه نسبت به بررسي اعتراض نامه هيأت مؤسس وصدور رأي نهـايي ب

  .اقدام نمايد
  :باشد شرايط صدورمجوز براي كانون به شرح زير مي ـ2ـ3

ه نامـ  آيـين اين ) 2ـ1( هيأت مؤسس كانون بايد واجد شرايط مندرج در بند) الف
  .باشد

اركان نظير اعضاء  ساختار پيشنهادي در اساسنامه كانون بايد كليه اجزاء و در) ب
ير كـانون مطـابق بـا مفـاد ايـن      دب كانون، شوراي مركزي كانون و  ميكانون، مجمع عمو
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  .بيني شود نامه پيش آيين
كانون يا شاخه كانونِ مشابهي كـه بـا    ،دانشگاهدر زمينه مورد تقاضا، درهمان ) ج
  .نمايد، وجود نداشته باشد ميفعاليت ريت فرهنگي دانشگاه مدي ميمجوز رس
تواند بدون استناد به يكي از موارد منـدرج   مديريت فرهنگي دانشگاه نميـ 2ـ4

  .مجاز اعالم كنده تشكيل و فعاليت كانون را غيرنام آييناين ) 2ـ3(در بند 
 درصورتي كه متقاضيان نسبت به رأي صـادره توسـط مـديريت فرهنگـي     ـ2ـ5

روز پـس از دريافـت    15تواننـد ظـرف حـداكثر     مي ه معترض باشند،نام آيينمطابق اين 
مـديريت فرهنگـي   . سـليم وي نماينـد  تابالغ كتبي مديريت فرهنگي، دفاعيات خـود را  

روز پس از دريافت و ثبت اعتراض نامه، كتباً در اين خصوص  15موظف است حداكثر 
  .نمايدنهايي اعالم نظر 
توانند ظرف  ميمتقاضيان نسبت به اعالم نظر نهايي معترض باشند چنانچه  ـ 2ـ6
روز پس از دريافت اعالم كتبي، اعتراض نامه خود را همـراه مسـتندات بـه     15حداكثر 

شواري فرهنگي دانشگاه موظف اسـت حـداكثر   . شوراي فرهنگي دانشگاه تسليم نمايند
رأي نهـايي  ه و صـدور  ظرف يك ماه با تشكيل جلسه، نسبت به بررسـي اعتـراض نامـ   

نامـه   رأي شـوراي فرهنگـي در چـارچوب ايـن آيـين     . صورت مكتوب اقـدام نمايـد   به
  .االجراست زمال

پس از صدور مجوز فعاليت كانون، هيأت مؤسـس كـانون بايـد از طريـق      ـ2ـ7
نمـوده و   مياقدام به عضوگيري رس دانشگاهو نصب اطالعيه در سطح   ميفراخوان عمو

بـا    ميپس از دريافت مجوز نسبت به برگزاري اولـين مجمـع عمـو    ماه 2ظرف حداكثر 
جهت تصويب اساسنامه و برگزاري انتخابات  دانشگاه،فرهنگي  مديريتحضور نماينده 

صـادر  در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجـوز  . شوراي مركزي كانون اقدام نمايند
  .شده فاقد اعتبار خواهد بود

كانون بـه حـد نصـاب تشـكيل       قرر، تعداد اعضاءچنانچه در مهلت م ـ1 تبصره
  .ليت كانون ملغي خواهد شدنرسد، مجوز فعا) نفر 15(كانون 
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نامـه، ايـام    بينـي شـده در ايـن آيـين     هـاي پـيش   ها و زمان كليه مهلت ـ 2تبصره 
  .شود وروز و تابستان را شامل نميتعطيالت ن

  
  :شوراي مركزي كانون ـ 3ماده 

كـانون از ميـان    ميي كانون از طريق انتخابات مجمـع عمـو  اعضاي شوراي مركز ـ3ـ1
سـال مطـابق اساسـنامه كـانون انتخـاب        داراي شرايط زير براي مدت يك مياعضاء رس

  :ندگرد مي
شجويان مقطع كارداني و ويژه دان«. واحد درسي گذرانده باشند 14حداقل   )الف
  »كارشناسي
  . دانشجو باشند ،تا پايان دوره فعاليت شورا  )ب
مشروط نشده  در نيمسال قبل از تقاضاي عضويت در شوراي مركزي كانون،   )ج

  .باشند
ظرف دو سال اخير در كميته انضباطي حكم قطعـي منجـر بـه محروميـت از      ) د

  .ك نيمسال يا بيشتر نداشته باشندتحصيل به مدت ي
بـه  هـا   باشند، هر يـك از شـاخه   هايي كه داراي شاخه كانوني مي در كانون ـ3ـ2

شوراي شـاخه    و انتخاب اعضاء ميصورت جداگانه اقدام به برگزاري جلسه مجمع عمو
هـا، بـا برگـزاري انتخابـات      كانون نموده و اعضاء شوراهاي منتخب هـر يـك از شـاخه   
  . نمايند جداگانه، از ميان خود شوراي مركزي كانون را انتخاب مي

 4با حضـور حـداقل   حداقل ماهي يك بار جلسات شوراي مركزي كانون ـ 3ـ3
  . شود و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي حاضرين معتبر است تشكيل مي  نفر از اعضاء
هـا،   سياسـت  ،كليه مصوبات كـانون بايـد منطبـق بـا اساسـنامه كـانون       ـ  تبصره

و مصـوبات شـوراي همـاهنگي     ميهاي كلـي مصـوب مجمـع عمـو     ها و برنامه اولويت
  . ها باشد كانون

لسه شوراي مركزي كانون، اعضاء شـورا يـك نفـر را از ميـان     در اولين ج ـ3ـ4
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دبيـر كـانون   . نماينـد  فرهنگي معرفي مـي  مديريتدبير كانون انتخاب و به  عنوان بهخود 
ريزي جلسات شوراي مركزي كانون و نظارت بر اجـراي مصـوبات آن،    مسئوليت برنامه

مر بـه آن شـورا و   ها و ارائـه گـزارش مسـت    شركت در جلسات شوراي هماهنگي كانون
همچنـين مسـئوليت   . باشـد  دار مـي  ها را عهده پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي كانون

  . كليه امور حقوقي، اداري و قانوني كانون بر عهده دبير آن است
  
  ها ـ شوراي هماهنگي كانون4اده م
فرهنگـي   مديرنامه  مطابق اين آيين دانشگاهكانون در  3در صورت وجود حداقل  ـ4ـ1

اقـدام    هـا،  موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به تشكيل شوراي هماهنگي كانون
  نفـر از دانشـجويان،   3هـاي موجـود در اولـين جلسـه ايـن شـورا        دبيران كـانون . نمايد
را كـه داراي  دانشگاه ) داراي حداقل مدرك كارشناسي(التحصيالن و يا كارشناسان  فارغ

فرهنگـي  مديريت باشند به  هاي فرهنگي مي فعاليت اي در حوزه سوابق برجسته و ارزنده
و مدير فرهنگي يك نفر از ايشان را براي مدت يك سـال بـه    نمايند معرفي مي دانشگاه

  .كند منصوب مي ها سمت دبير شوراي هماهنگي كانون
   :باشد ها به شرح زير مي وظايف شوراي هماهنگي كانونـ 4ـ2
هـاي   ريـزي جهـت فعاليـت    و برنامـه  هي دانشگاها ايجاد هماهنگي بين كانون .1

 اهدانشگهاي مختلف  مشترك ميان كانون

هـا و تعيـين ميـزان     هـاي كلـي كـانون    ها و برنامه ها، اولويت تدوين سياست  .2
 . دانشگاهفرهنگي  مديريتها و ارائه پيشنهادات به  اعتبارات مورد نياز كانون

هاي اجرايـي   رنامهها از جهت مطابقت مصوبات و ب نظارت بر عملكرد كانون  .3
 .نامه ها مطابق اين آيين نامه و مقررات كانون و رسيدگي به تخلفات كانون با آيين

بـا سـاير    دانشـگاه هـاي   ايجاد تسهيالت الزم جهت برقـراري ارتبـاط كـانون     .4
  . نهادهاي فرهنگي و دانشجويي داخل و خارج دانشگاه

برگزار خواهد كرد و  ها هر ماه حداقل يك جلسه شوراي هماهنگي كانون  ـ4ـ3
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 جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسـميت داشـته و مصـوبات آن بـا رأي اكثريـت     
  .حاضرين معتبر است

 دانشـگاه فرهنگـي  مديريت ها پس از تأييد  مصوبات شوراي هماهنگي كانون ـ4ـ4
فرهنگي موظف است نظرات خود را در مـورد مصـوبات ظـرف    مديريت . االجراست الزم

اي، داليل رد بايد حـداكثر   در صورت رد مصوبه.فته به دبير شورا اعالم نمايدحداكثر يك ه
پـس از  . هـا ارائـه شـود    مستند و مستدل به شوراي هماهنگي كـانون  طور بهروز  15ظرف 
فرهنگي دانشـگاه جهـت حـل     شورايهاي الزم در صورت عدم توافق، موضوع به  بررسي

مـاه رأي   1اه موظف اسـت ظـرف حـداكثر   فرهنگي دانشگ شوراي .شود اختالف ارجاع مي
  .نهايي را صادر نمايد

  . باشد ها با امضاي دبير آن معتبر مي كليه مكاتبات شوراي هماهنگي كانونـ 4ـ5
  

  ـ نحوه رسيدگي به تخلفات كانون 5ماده 
هـا و اساسـنامه    نامـه كـانون   در صورتي كه كانون پايبند به اصول مندرج در آيـين  ـ 5ـ1

شـوراي  . شـود  مصـوبات معتبـر كـانون نباشـد، متخلـف شـناخته مـي        مصوب كانون يا
ها در چارچوب اين  ها مرجع اوليه بررسي و رسيدگي به تخلفات كانون هماهنگي كانون

 مـديريت ها پـس از تأييـد    آراء صادره توسط شوراي هماهنگي كانون. باشد نامه مي آيين
  . تاالجراس نامه الزم ناظر نهايي آيين عنوان بهفرهنگي 

فرهنگـي   مـديريت در صورت وجود كمتر از سه كانون در دانشـگاه،   ـ1 تبصره
  . دار خواهد شد مستقيماً اين مسئوليت را عهده

در صورت بررسي تخلفات يك كانون در شوراي هماهنگي كانونهـا،   ـ2 تبصره
  . باشد دبير كانون مربوطه فاقد حق رأي مي

نه خـود جهـت تعيـين اعضـاء     سـاال   ميچنانچه كانون جلسه مجمع عمـو  ـ5ـ2
شـوراي    برگـزار نكنـد،  ) مندرج در اساسـنامه كـانون  (شوراي مركزي را در موعد مقرر 

ماه  2حداكثر مدت   ها موظف است ضمن صدور اخطار كتبي به كانون، هماهنگي كانون
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اقـدام   ميبه شوراي مركزي مهلت دهد تا نسبت به برگزاري انتخابـات در مجمـع عمـو   
در مهلـت    ميرتي كه شوراي مركزي كانون نسبت به برگزاري مجمع عمودر صو. نمايد

ها ضمن تعليق شوراي مركزي كانون، اقدام به  مقرر تعلل نمايد، شوراي هماهنگي كانون
  . خواهد نمود ميبرگزاري جلسه مجمع عمو

در صورتي كه شوراي مركزي كانون دو ماه متوالي يا سه مـاه غيرمتـوالي    ـ5ـ3
روز  15هـا،   ندهد، ضمن دريافت اخطار كتبي از شوراي هماهنگي كانونتشكيل جلسه 

در صـورت  . فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مركزي كانون اقـدام نمايـد  
ها ضمن انحالل شوراي مركزي  شوراي هماهنگي كانون  عدم اقدام الزم در مهلت مقرر،
العـاده جهـت    فوق ميعموماه نسبت به برگزاري مجمع  موظف است ظرف حداكثر يك

  .ضاء شوراي مركزي جديد اقدام كندانتخاب اع
در صورتي كه شوراي مركزي كانون پس از دريافت اخطـار كتبـي، در    ـ  تبصره

شـود و در صـورت تكـرار     مهلت مقرر تشكيل جلسه دهد، در جايگاه خـود ابقـاء مـي   
جهت برگزاري ) 5ـ3(ها آن را منحل نموده و مطابق بند  تخلف شوراي هماهنگي كانون

  . العاده اقدام خواهد نمود فوق ميمجمع عمو
نامـه و   چنانچه كانون در چارچوب اهداف و وظـايف منـدرج در اسـاس   ـ 5ـ4

هـا مـورد    مصوبات معتبر خود عمل نكند، دبير كانون توسط شـوراي همـاهنگي كـانون   
شـوراي   گيرد و در صورت موجه نبودن داليل ارائـه شـده توسـط دبيـر،     سؤال قرار مي

  . ها به كانون اخطار كتبي خواهد داد هماهنگي كانون
ها غيرفعال بودن يك كـانون را در طـول    چنانچه شوراي هماهنگي كانونـ 5ـ5

مدت   ضمن صدور اخطار كتبي،  يك ترم تحصيلي بر اساس ادله ارائه شده موجه نداند،
هـاي كـانون    م فعاليـت ماه به شوراي مركزي كانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترمي 2

ها ضمن صـدور اخطـار كتبـي     در غير اين صورت شوراي هماهنگي كانون. اقدام نمايد
نسـبت بـه   ) 5ــ 3(دوم به كانون، شوراي مركزي كانون را منحـل نمـوده و مطـابق بنـد     

  .العاده اقدام خواهد نمود فوق ميبرگزاري مجمع عمو
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نفـر كمتـر شـود، كـانون      15كـانون از   ميدر صورتي كه تعداد اعضاء رس ـ5ـ6
در غير اين صـورت  ؛ ماه نسبت به ترميم اعضاء خود اقدام نمايد 1مهلت دارد در مدت 

مجوز فعاليـت كـانون لغـو     ،فرهنگي مديريتها و تأييد  با رأي شوراي هماهنگي كانون
  . خواهد شد

در صورتي كه كانون در دوره فعاليت يك ساله خود در هر يك از مـوارد  ـ 5ـ7
تخلـف موضـوع يـك    (اخطار مشـابه   3ه نام آييناين ) 5ـ5(تا ) 5ـ2(در بندهاي  مندرج

هـا و تأييـد    اخطار غيرمشابه دريافت نمايد، بـا رأي شـوراي همـاهنگي كـانون     5يا )بند
  . مجوز فعاليت كانون لغو خواهد شد ،فرهنگي مديريت

درج در تواند بدون استناد بـه مـوارد منـ    نمي دانشگاهفرهنگي مديريت  ـ تبصره
  . نامه مجوز فعاليت كانون را لغو نمايد اين آيين) 5ـ7(و ) 5ـ6(يكي از بندهاي

  
  و كار مالي و پشتيباني كانونها ـ ساز6ماده 

موظـف اسـت كليـه امـور اداري، مـالي و پشـتيباني        دانشـگاه فرهنگي  مديريت -1-6
ها مطـابق   كانوننامه را به درخواست دبير شوراي هماهنگي  هاي موضوع اين آيين كانون

  .دار شود عهده مديريت فرهنگي دانشگاهتشكيالت موجود در 
تواند دبيرخانه مستقلي را براي  فرهنگي مي مديريتدر صورت امكان ـ 1 تبصره

 دانشـگاه مكاري كارمندان، كارشناسان و يا دانشـجويان  هها ايجاد نمايد و از  امور كانون
  .جهت انجام امور محوله بهره گيرد

و واحدهاي تابعه پراكنـده آنهـا داراي    ها ههايي كه دانشكد در دانشگاه ـ2 تبصره
در صورت تقاضا، الزم است اعتبارات و امكانات فعاليت  باشد ميكانون يا شاخه كانون 

  .آنها به صورت مستقل تأمين گردد
هـاي مترتـب بـر ايـن      الزم است بودجه و اعتبارات مـورد نيـاز و هزينـه   ـ 6ـ2

بينـي و از محـل اعتبـارات فرهنگـي      بودجه تفصيلي سـاالنه دانشـگاه پـيش    نامه در آيين
توانـد در صـورت امكـان از     دانشگاه تـأمين گـردد و مـديريت فرهنگـي دانشـگاه مـي      
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  . مند شود ها نيز بهره هاي ساير دستگاه كمك
ـ  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت ساالنه به منظور حمايـت   تبصره 

كمـك در اختيـار    عنـوان  بـه ال از محـل اعتبـارات فرهنگـي مبـالغي را     هاي فع از كانون
  . مديريت فرهنگي دانشگاه قرار خواهد داد

  
اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرجع تفسـير   ـ7ماده 

باشد و وظيفه نظـارت   هاي تكميلي آن مي نامه و تدوين و تصويب دستورالعمل اين آيين
  .دار است ها عهده را در دانشگاه نامه ي آيينبر حسن اجرا

  
اند موظفند  ها فعال بوده نامه در دانشگاه هايي كه قبل از ابالغ آيين كانون ـ  8ماده 

  . نامه حاضر منطبق نمايند ظرف حداكثر دو ماه وضعيت خود را با مفاد آيين
  

در تـاريخ  تبصـره   19بنـد و   31مـاده،   9نامه در يـك مقدمـه،    اين آيين ـ9ماده 
به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و به منظور اجـراي قطعـي    14/11/80

  .ها و مراكز آموزش عالي ذيربط ابالغ شد به كليه دانشگاه
ي فرهنگـي دانشـجويان   هـا  دستورالعمل اجرايي آيين نامـه جديـد كـانون   : نكته

  .هد شددر دست بررسي است و متعاقباً اعالم خوا نور پيامدانشگاه 
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كـه پـس از    ندسـت هجمعيتى مركب از دانشگاهيان ، دانشگاهيان  هاي اسالمي تشكل. 3
صالح در جهـت تحقـق اهـداف اسـالمى و      دريافت مجوز رسمى فعاليت از مرجع ذى

نامـه   هاى انقالب و نظام اسالمى مصـرّح در چهـارچوب قـانون اساسـى و آيـين      ارزش
تواننـد جهـت كسـب     دانشجويان مـي  .دننماي مى دانشگاهيان فعاليت  هاي اسالمي تشكل

ــين  ــالع از آي ــام    اط ــگاه پي ــي دانش ــايت اينترنت ــه س ــه ب ــه مربوط ــور نام ــه آدرس ( ن ب
www.pnu.ac.ir(لينك معاونت فرهنگي و اجتماعي مراجعه نمايند ،.  

  

  بسيج دانشجوييتشكيل، تقويت و توسعه   نامه اجرايي قانون آيين .4
مصـوب جلسـه   (قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشـجويي   4 تبصرهدر اجراي 

نامـه  (و اختيارات تفويضي مقام معظم رهبري ) مجلس شوراي اسالمي 22/9/77 مورخ
ه اجرايي قانون مزبور به شرح ذيل بـه  نام آيين، )3/12/77 م مورخ/  1 - 47355شماره 

  .تصويب رسيد
  

   لياتك :فصل اول
  :گردد ه عناوين زير، جايگزين تعاريف كامل آنها مينام آييندر اين  -1ماده 

مجموعه رفتار، گفتار، روش و انديشه را شـامل   :فرهنگ و تفكر بسيجي -1-1
و مقـام  ) ره(و تعاليم حضرت امام خمينـي    ميگردد كه منبعث از مباني انقالب اسال مي

خـواهي، حسـن سـلوك، عشـق بـه واليـت،        تشهادت، عدال ،ايثار. معظم رهبري است
ي اين فرهنـگ  ها ه، خيرخواهي، خلوص، تعبد و معنويت از شاخصها هحضور در صحن

  .غني است
ها و مراكز آمـوزش   كليه دانشگاه: مؤسسه يا مركز آموزش عالي ،دانشگاه -2-1

 عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امـر آمـوزش بـاالتر از مقطـع تحصـيلي متوسـطه را      
  .برعهده دارند
هاي دولتي در ديگر شهرها و نيـز   هر واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه: تبصره



 نور راهنماي دانشجويان دانشگاه پيام

  
  
  
  
  
  
  
  
 

97

  .شود ميهر واحد دانشگاه غيردولتي، يك مركز يا واحد آموزش عالي مستقل محسوب 
عبارت اسـت از كليـه فضـاهاي دانشـگاهي؛ شـامل       :ها محدوده دانشگاه -3-1

  .ا و محوطه دانشگاه يا دانشكدهه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خوابگاه
مراكز پژوهشـي محـض كـه فاقـد دانشـجو هسـتند مشـمول ايـن بنـد           :تبصره

  .شوند مين
ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري، مشاركت و عضـويت   )بجذ -4-1

  .داوطلبانه دانشجويان در بسيج دانشجويي
آن شرايط عضـويت شـامل عمـوم دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل در         :تبصره

 ميايران و اهداف انقـالب اسـال    ميباشد كه به قانون اساسي جمهوري اسال ميدانشگاه 
  .اعتقاد دارند 

و  مـي ي آموزشي حول محورهاي فرهنگـي، عل ها هبرگزاري دور :آموزش -5-1
  .دفاعي

برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين : سازماندهي -6-1
  .و دفاعي ميمختلف فرهنگي، علي ها هاعضا، متناسب با عرص

  :اهداف بسيج دانشجويي عبارتند از -2ماده 
  .و مقام معظم رهبري) ره(تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني  - 2- 1
  .تقويت روحيه همياري و مسؤوليت پذيري -2-2
  .بسط فرهنگ و تفكر بسيجي -3-2
در  ميقــالب اســالايجــاد آمــادگي دفــاع همــه جانبــه از دســتاوردهاي ان  -4-2

  .و دفاعي ميي گوناگون فرهنگي، علها هعرص
  

  وظايف: فصل دوم
  :ي زير استفاده خواهد كردها هبسيح دانشجويي براي نيل به اهداف مذكور از شيو - 3ماده 

  .آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب ،جذب -1-3
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ي هـا  هوآشنا ساختن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شـهادت و معرفـي اسـ    -2-3
  .و دفاع مقدس ميانقالب اسال

و دفـاعي در   ميهاي فرهنگي عل همكاري در توسعه تحقيقات و پژوهش -3-3
  .راستاي پيشرفت و سازندگي كشور

  .حفظ و ارتقاي روحيه استكبار ستيزي در دانشجويان -4-3
  .و مسابقات مورد نياز ها ه، جشنوارها همايش ،ها هبرگزاري يادوار -5-3
  .و دفاعي مي،اردوها وكالسهاي فرهنگي،علها هاري دوربرگز -6-3

  .شود ميدفاعي درخارج ازدانشگاه برگزار  ميي علها هدور :تبصره
 انتشار جـزوات و نشـريات بسـيج دانشـجويي مطـابق ضـوابط مصـوب        -7-3

  .ي ذيربطها شورايعالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل
دانشـگاهي طبـق ضـوابط و    هـاي   همكاري با مسؤوالن دانشگاه و تشكل -8-3

  .ي نيروي مقاومت بسيجها دستورالعمل
  

  اجرا :فصل سوم
بسيج دانشجويي نيروي مقاومت موظـف اسـت بـا همكـاري و همـاهنگي بـا        -4ماده 

ه نسبت به ايجـاد  نام آيينها براي نيل به اهداف ياد شده در قانون و اين  رؤساي دانشگاه
  .قدام نمايدها ا دانشگاه و توسعه بسيج دانشجويي در

ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند عـالوه بـر    دانشگاه -5ماده 
را  ...ي معنوي و قانوني، امكانات مورد نياز بسيج دانشجويي از قبيل مكـان و ها حمايت

  .در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاهها تأمين نمايند
ظرخواهي از دانشـجويان بسـيجي   مسؤول سازمان بسيج دانشجويي با ن -6ماده 

نمايد و با توافق طرفين، يكـي   ميهر دانشگاه، سه نفر را كتبا به رياست دانشگاه معرفي 
مسـؤول بسـيج دانشـجويي     عنـوان  بـه از آنها با حكم مسؤول سازمان بسيج دانشـجويي  

  .شود دانشگاه منصوب مي
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اسـت  اي  نامـه نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجويي مطابق شيوه  :تبصره
  .كه به تصويب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد

ي بسيج دانشجويي از محـل  ها بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليت -7ماده 
ي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ها هبايست در بودجه ساالنه وزارتخان مياعتباراتي كه 

شكي پيش بيني شـود تـأمين   علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پز
  .خواهد شد

ي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري، ها هوزارتخان - 8ماده 
براي تقويت  ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسال

رات دانشـجويان بسـيجي از محـل اعبتـا     مـي ي علهـا  هو حمايت از فعاليت هسـت  ميبنيه عل
  .پژوهشي در حد توان حمايت الزم را به عمل خواهند آورد

خـود را بـا رياسـت     مـي ي فرهنگـي و عل هـا  بسيج دانشجويي، فعاليـت  -9ماده 
ي بسيج دانشجويي با حمايت ها دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي كه فعاليت

  .ضروري استپذيرد اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه  ميمالي دانشگاه انجام 
ي حزبـي و  هـا  بسيج دانشجويي ضمن پرهيز از ورود به جنـاح بنـدي   -10ماده 

سياسي، با حفظ شأن و منزلت بسيج درخصوص راهپيمايي و تجمعـات دانشـجويي از   
  .هيات نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت

مـورخ   472و  471 ،470 ،468تبصره، در جلسـات  5ماده و 10ه فوق در نام آيين
به تصويب شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي      13/10/79و  15/9/79 ،17/8/79 ،5/7/79

  .رسيد
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  )برادران(نام عمره دانشجويي  نامه نحوه ثبت آيين .5
  
آذر و دي هـر   ،هاي آبان نام از كليه دانشجويان متقاضي عمره دانشجويي در ماه ثبت. 1

 . شدانجام خواهد www.labbayk.comسال از طريق پايگاه اينترنتي 

نـام   توانند بدون هيچ محدوديتي با مراجعه به سايت فوق ثبت دانشجويان متقاضي مي. 2
  .نمايند

نـام دانشـجوياني كـه قـبالً از طريـق       با توجه به كثرت متقاضيان، ثبـت   :1تذكر 
  .باشد اند مجاز نمي سهميه عمره دانشجويي مشرف شده

نام  توسط دانشجو، فرم ثبتنام متقاضي و ثبت اطالعات در سايت  پس از ثبت. 3
بايسـت فـرم صـادره را     نام كننده مي شود كه ثبت توسط سيستم براي متقاضي صادر مي

پرينت گرفته و پس از امضاء به همراه كپي كارت دانشجويي جهت شـركت در مراسـم   
  . نام عمره دانشجويي دانشگاه تحويل نمايد كشي به دفتر ثبت قرعه

نمايد  ميل دوم سال تحصيلي كه براي عمره ثبت نام سا بايست نيم دانشجو مي. 4
  . در دانشگاه مشغول به تحصيل باشد
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  نشريات دانشگاهي. 6  
 يدانشـگاه  اتينشر تياز فعال تيو حما يمنظور سامانده به

 يسـاختن فضـا   نـه يهـا، نهاد  تيفعال نگونهيو قانونمند كردن ا
 يبر حـق آزاد  ديسازنده و تأك يگو و نقد و گفت ،يشيآزاداند

 يهــا مهــارت يريــفراگ يهــا فرصــت جــاديا نيهمچنــ ان،يــب
 ي،و تخصصـ  سـطح دانـش عمـومي    يو ارتقـا  ينگار روزنامه

دستورالعمل اجرايـي ضـوابط   «توانند براساس  مي انينشگاهدا
جزئيات و . فعاليت نمايند »دانشگاهي فعاليت نشريات بر ناظر

دانشـگاه   در سـايت اينترنتـي  مـذكور  دسـتورالعمل   متن كامل
، لينك معاونت فرهنگـي  )www.pnu.ac.irبه آدرس ( نور پيام

  .موجود استو اجتماعي 
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تشويق، حمايت و اعطاي تسـهيالت بـه دانشـجويان برجسـته و      .7
...) البالغه و مخترع، مبتكر، حافظ قرآن و نهج(نور  ممتاز دانشگاه پيام

ارشـد و دكتـري طبـق     حصيلي كارشناسـي و كارشناسـي  در مقاطع ت
جزئيـات و مـتن    .هاي مربوطه انجام خواهد شد ضوابط و آيين نامه

بـه  (نـور   هاي مربوطه در سايت اينترنتي دانشگاه پيام كامل آيين نامه
ــاعي    )www.pnu.ac.irآدرس  ــي و اجتم ــت فرهنگ ــك معاون ، لين
  .د استموجو
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 هاي دورهبراي ورود به   ميارائه تسهيالت به برگزيدگان علنامة  آيين. 8
  )وزارتي(تحصيلي باالتر

  6/86/ 31مورخ  3536/21شماره 
  

  مقدمه
 419هاي حمايت و هدايت اسـتعدادهاي درخشـان مصـوب جلسـه      سياست در اجراي

قانون اهداف،  2ده بخش ج از ما 5 بند شوراي عالي انقالب فرهنگي و 22/2/77مورخ 
 18/5/84وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسـه مـورخ   

ريزي بـراي شناسـايي و حمايـت از اسـتعدادهاي      مبني بر برنامه ميمجلس شوراي اسال
هـاي مختلـف    هاي راهبردي كشـور در حـوزه   درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت

نامـه   و دانشجويان ممتاز، آيـين  ميتحصيل برگزيدگان علعلوم و به منظور تسهيل ادامه 
   :شود ذيل تدوين مي

  :رود كار مي نامه به هاي زير در اين آيين به منظور رعايت اختصار، واژه :1ماده 
  ؛وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري :وزارت

وزارت علـوم، تحقيقـات و   ي درخشـان  ها شوراي هدايت استعداد :شوراي هدايت
  ؛فنّاوري

  سازمان سنجش آموزش كشور؛: سازمان سنجش
كشـور   و پژوهشـي  هاي آموزش عـالي  ها و مؤسسه هر يك از دانشگاه :دانشگاه

ين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش  است كه طبق مقررات وزارت
  ؛كنند فعاليت مي پزشكي

  متقاضي؛دورة تحصيلي فعلي : تر دوره پايين
  متقاضي؛ة تحصيلي بالفاصله بعدي دور: دوره باالتر

هاي مذكور در دفترچة پذيرش دانشـجو در سـال    محل ـ  هر يك از رشته :رشته
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  ؛)شبانه(بدون در نظر گرفتن دوره روزانه يا نوبت دوم  ورود دانشجو به دانشگاه
بدون شركت در آزمون ورودي بـراي  توانند  افراد مشمول اين ماده مي: 2ماده 

  ها پذيرفته شوند؛ مستقيماً توسط دانشگاه الترتحصيل در دوره با
  
  دوره كارداني: 2-1

 ،المللي خوارزمي، جـوان خـوارزمي   هاي بين جشنواره نهايي هاي اول تا سوم رتبه )الف
اي كـه در آن برگزيـده    و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكـاري خـود يـا زمينـه     رازي
  ؛ها ارهبا معرفي دبيرخانة هر يك از جشنو اند، شده

،بـا معرفـي مراجـع    المللي بـين  ميعل معتبر يها هو جشنوار ها هاول مسابق نفر )ب
  ربط؛ ذي

فنـي و  «آمـوزي   هـاي دانـش   اول تا سوم مرحلـة كشـوري مسـابقه    يها هرتب) ت
هـاي   و كـاربردي هنرسـتان   ميعل«آموزي  هاي دانش و نيز مسابقه» اي و كشاورزي حرفه

وابسـته بـه وزارت آمـوزش و    اي  ي فني و حرفـه ها هبراي ورود به آموزشكد »كاردانش
 -هـاي آموزشـي عـالي غيردولتـي      كاربردي و مؤسسـه  – ميپرورش، دانشگاه جامع عل

  ها؛ غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه
هـاي   بـراي ورود بـه مؤسسـه    جهاني مهارت اتاول تا سوم مسابق يها هرتب )ث

  ربط؛ ذي ، با معرفي مراجع»ت«مذكور در بند 
  

  )پيوسته و ناپيوسته(دوره كارشناسي : 2-2
موضـوع مصـوبات   (دارندگان نشان طـالي كشـوري المپيادهـاي دانـش آمـوزي       )الف

  : ، با معرفي دبيرخانه المپياد)شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛ )ب
المللـي خـوارزمي، جـوان     هـاي بـين   جشـنواره  نهـايي  هاي اول تا سوم رتبه )پ
اي كـه در آن   و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خـود يـا زمينـه    رازي ،خوارزمي
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  ؛ها با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره اند، برگزيده شده
، بـا معرفـي مراجـع    المللي بين ميعل معتبر يها هو جشنوار ها هاول مسابق نفر )ت

  ربط؛ ذي
رشـته و   ناپيوسته در بين دانشجويان هـم  دورة كارداني رتبه اول  انانشجويد )ث

آموختـه   كه ظرف مدت حداكثر چهار نيمسـال دانـش   ورودي دانشگاه محل تحصيل هم
بـراي ورود بـه دوره كارشناسـي    (باشـند جـده  يد و داراي ميـانگين كـلّ حـداقل ه   نشو

  ؛)ناپيوسته
هـاي   آموزشكده جوييهاي دانش سابقهاول تا سوم مرحلة كشوري م يها  هرتب )ج

ي فنـي و  هـا  هبـراي ورود بـه دوره كارشناسـي ناپيوسـته در آموزشـكد     اي  ني و حرفهف
كـاربردي و   – مـي اي وابسته بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، دانشـگاه جـامع عل      حرفه

  ها؛ غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه -هاي آموزشي عالي غيردولتي  مؤسسه
براي ورود به دوره كارشناسي  جهاني مهارت اتاول تا سوم مسابق يها هرتب )چ

  ربط؛ ، با معرفي مراجع ذي»ج«هاي مذكور در بند  ناپيوسته مؤسسه
  

  دوره كارشناسي ارشد: 2-3
دانشـجويي بـراي ورود بـه     مـي سوم مرحله نهايي المپيادهـاي عل هاي اول تا  رتبه )الف

  خانه المپياد؛دبير با معرفيهمان رشته برگزيده، 
  دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛ )ب
المللـي خـوارزمي، جـوان     هـاي بـين   جشـنواره  نهـايي  هاي اول تا سوم رتبه )پ
اي كـه در آن   و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خـود يـا زمينـه    رازي ،خوارزمي

  ؛ها ز جشنوارهبا معرفي دبيرخانة هر يك ا اند، برگزيده شده
بـا معرفـي مراجـع     المللـي  بين ميعل معتبر يها هو جشنوار ها هاول مسابق نفر )ت

  ربط؛ ذي
رتبه اول كشوري جشنوارة دانشـجويان مبتكـر و نـوآور بسـيجي شـاهد و       )ث
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  ايثارگر؛
دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه حداكثر در مدت هشت نيمسال  )ج

لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برتر در بين دانشـجويان هـم   آموخته شوند و به  دانش
  رشته و هم ورودي خود باشند؛

رشته و  در بين دانشجويان هم دورة كارشناسي ناپيوسته رتبه اول اندانشجوي )چ
آموختـه   كه ظرف مدت حداكثر چهار نيمسـال دانـش   ورودي دانشگاه محل تحصيل هم
  ؛دنه باشد و داراي ميانگين كلّ حداقل هفدنشو

طول مـدت تحصـيل ده    نور پيامي كارشناسي ها هبراي دانشجويان دور :1 تبصره
  .شود مينيمسال در نظر گرفته 

اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشـمول ايـن مـاده، در همـان     :2 تبصره
ادامـه   ،دانشگاه محل تحصيل دانشجو است ولي در صورت موافقت دانشـگاه پذيرنـده  

بالمـانع  ) اعم از دولتـي و غيـر دولتـي   (هاي ديگر  ان ممتاز در دانشگاهتحصيل دانشجوي
  .است

 1-2موضوع بنـدهاي ب ( المللي بين هاي همسابق ميتشخيص اعتبار عل :3 تبصره
هـاي   ها و مسابقه دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره«طبق  )3-2و  2-2وت 
  ؛اونت آموزشي وزارت استعهدة مع ، مصوب شوراي هدايت به»المللي بين ميعل

هايي كه سرفصل دروس آنهـا طبـق مصـوبه     دانشجويان ممتاز در رشته :4 تبصره
هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي پـنج   شوراي عالي برنامه ريزي وزارت در دوره

اسـت نيـز     نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي نه نيمسال تدوين و تصويب شده
  مند شوند؛ تسهيالت مربوط بهرهتوانند از  مي

چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به داليلي خـارج از اختيـار خـود     :5تبصره
بـيش ازمـدت مجازمـذكور    ) مانند بيماري، مرخصي تحصيلي، زايمان و مـوارد مشـابه  (

ييد و تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه أه شود، در اين صورت پس از تنام آييندراين 
به دبيرخانه شـوراي هـدايت موضـوع در كميتـه كارشناسـي مسـائل       پذيرنده و معرفي 
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رت، استفاده اييد نهايي معاونت آموزشي وزأاستعدادهاي درخشان وزارت بررسي و با ت
  .باشد ميپذير  از تسهيالت مربوط امكان

 حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرشموظفند حداقل يك نفر و  ها هدانشگا :6 تبصره
به دانشجويان ممتاز دورة  را باالتر موجودهاي دوره  هر يك از رشته )گاننام شد تعداد ثبت(

  دهند؛اختصاص  )3- 2ج وچ ،2- 2موضوع بندهاي ث( تر پايين
 ،تـر و بـاالتر   ي پـايين هـا  هي دورهـا  همقدار ده درصد در هر يك از رشت: 7تبصره

محاسـبه  ) شبانه(هاي دوره روزانه و نوبت دوم  و مجموع ظرفيت ميبراساس اولويت عل
  .شود مي

هـاي   درصورتي كه مقدار درصـد محاسـبه شـده در هـر يـك از دوره     : 8تبصره
تر يا باالتر عدد صحيحي نباشد، گردكردة آن عدد با تقريب اضافي مالك  تحصيلي پايين

  .عمل خواهد بود
 5 در صورتي كه ظرفيـت پـذيرش دانشـجو در دوره بـاالتر كمتـر از      :9 تبصره

تـر را بـا در    مجازند حداكثر يك نفر از دانشجويان ممتاز دوره پـايين ها  نفرباشد دانشگاه
  نامه پذيرش كنند؛ نظر گرفتن ساير شرايط اين آيين

، ج و چ 2-2به غير از بنـد ث  (دانشجويان ممتاز مذكور در اين ماده  :10تبصره
 اي ي فني و حرفهها ههاي آموزشكد آموزي و دانشجويي مسابقه و برگزيدگان دانش 2-3

در صورتي كه موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه محل تحصـيل خـود   ) و جهاني مهارت
نشوند، جايابي آنها بر اساس  دسـتورالعمل مصـوب شـوراي هـدايت توسـط سـازمان       

  شود؛ سنجش انجام مي
پذيرش  ميمازاد بر ظرفيت رسپذيرش افراد مشمول اين ماده ظرفيت  :11 تبصره

  ؛است) سازمان سنجش در دفترچة ندرجم(محل  -دانشجو در هر رشته
با رعايت شرايط منـدرج در  ( 2پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده  :3ماده

صورت رايگان  هاي دولتي به هاي تحصيلي باالتر در هر يك از دانشگاه در دوره )هر بند
  . ها مجاز به دريافت شهريه از دانشجويان مذكور نيستند باشد و دانشگاه مي
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بـراي سـال و دورة   تواننـد   مـي  نامه صـرفاً  اين آيين 2ماده مشمول  افراد :4ماده 
  ؛مند شوند بهره تسهيالت مربوطتحصيلي بالفاصله بعديِ خود از

و ورودي دوره بـاالتر  شـركت در آزمـون   توانند درصورت  افراد ذيل مي: 5ماده 
 - رشـته آزاد در  آخرين فرد پذيرفتـه شـده  نمره  درصد 90برابر  ميكسب حدنصاب عل

  .پذيرفته شوند مورد تقاضا محل
  ؛)با رعايت شرايط مندرج در هر بند(ه نام آييناين  2افراد مشمول ماده  )الف

دانش آموختگان رتبـه   حصراً، من2ماده  3-2در مورد دانشجويان بند ج :1 تبصره
  .توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند مياول با رعايت شرايط مندرج درآن 

آمـوزي بـا معرفـي مراجـع      دگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد دانشدارن )ب
  ربط؛ ذي

در هـر يـك از   (ملّـي مهـارت    اول تا سوم مرحلة كشوري مسـابقه ي ها هرتب :پ
وابسـته بـه وزارت   اي  ي فنـي و حرفـه  هـا  هبراي ورود به آموزشـكد  )هاي مسابقه رشته

هـاي آموزشـي عـالي     سسـه كـاربردي و مؤ  – مـي آموزش و پرورش، دانشگاه جامع عل
  ها؛ غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه -غيردولتي 
آموختگان رتبة اول دوره كارشناسي ناپيوسته كه ظرف مـدت حـداكثر    دانش :ت

چهار نيمسال دورة تحصيلي خود را به پايان رسانده و به لحـاظ ميـانگينِ كـل، حائــز     
ن هـم رشـته و هـم ورودي در دانشـگاه محـل      باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويا

  تحصيل خود باشند؛
افراد موضوع اين مـاده مجازنـد حـداكثر طـي مـدت دو سـال پـس از زمـان         : 2تبصره

  .مند شوند آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت اين ماده بهره دانش
ه راي دانشجويان واجد شـرايط دانشـگا  تسهيالت مندرج در اين ماده ب: 3 تبصره

  .  از طريق شركت در آزمون ورودي همان دانشگاه قابل اعمال است ميآزاد اسال
تواننـد بـا اخـذ     دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي شرايط زير مـي : 6ماده 

پذيرش از دانشگاه مورد نظر بدون شركت در آزمون ورودي در دوره تحصيلي دكتـري  
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Ph.D ادامه تحصيل دهند؛  
 – مـي وحداقل دو مقالـه در مجـالت عل   17قل ميانگين كل دارا بودن حدا )الف

  پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي
  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد) ب

محاسبه ميـانگين كـل دروس دوره كارشناسـي ارشـد بـدون در نظـر       : 1 تبصره
  .باشد نامه مي گرفتن نمره پايان

شمول اين ماده مازاد بر ظرفيت و با رعايت مفاد پذيرش دانشجويان م: 2 تبصره
  .شود مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي

نامه بر عهدة معاونت آموزشي وزارت است و  نظارت بر اجراي اين آيين :7ماده 
  ؛در شرح و تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود

در  تبصـره  شـانزده  ّه و  مـاد  هشـت نامه مشتمل بر يك مقدمه،  ييناين آ :8ماده 
تصـويب شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخشـان در وزارت علـوم،        به 31/2/86 تاريخ

نامة پذيرش دانشجويان ممتـاز   آيين« هاي  اوري رسيد و جايگزين مصوبهـتحقيقات و فنّ
مـورخ   732/21غيه شماره ابال(در مقطع تحصيلي باالتر بدون شركت در آزمون ورودي 

هاي  در دوره ميها و مسابقات عل نامة نحوة پذيرش برگزيدگان جشنواره ، آيين)23/3/85
نامة تسهيل ادامه تحصـيل   ، آيين)30/8/80مورخ  1918/21ابالغيه شماره (آموزش عالي 

ــش ــارداني   دان ـــه اول دورة ك ــان رتبــ ــماره  (آموختگ ـــه ش ــورخ  3603/21ابالغيـ م
آموختگان رتبه اول دورة كارشناسـي   نامة تسهيــل ادامه تحصيل دانش ، آيين)26/12/83

نامه تسهيالت آموزشي و پژوهشي بـراي   ، آيين)29/4/84مورخ  923/21ابالغيه شماره (
 357/21ابالغيـه شـماره   ( Ph.Dهاي كارشناسي ارشد و دكتـري   دانشجويان ممتاز دوره

ابالغيـه  (دگان مسابقة ملـي و جهـاني مهـارت    ارائه تسهيالت به برگزي) 10/3/82مورخ 
هــاي  ، ارائــه تســهيالت بــه برگزيــدگان مســابقه)1/3/84مــورخ  2618/426/21شــماره

، ارائــه )8/12/83مــورخ  3387/21ابالغيــه شــماره (اي  هــاي فنــي و حرفــه آموزشــكده
مـورخ   2956/21ابالغيـه شـماره   (تسهيالت به دانشـجويان برگزيـدة نمونـة كشـوري     
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در خصـوص  (شوراي هدايت  18/7/81مصوبه جلسه بيست و نهم مورخ  ،)21/10/83
 4646/21و ابالغيـه شـماره   ) دارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد دانـش آمـوزي  

شود و براي  مي) درخصوص عدم دريافت شهريه از دانشجويان ممتاز( 14/12/85مورخ 
 /.جراستبه بعد قابل ا »86-87«پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 
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  انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه. 9
به منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي، افـزايش  
مراتب معنوي و تشـويق دانشـجويان بـه پايبنـدي و گسـترش      

و با هدف افزايش تحرك و شـادابي   هاي اسالمي اصول و ارزش
فرهنگـي در بـين    اجتماعي و شناسايي استعدادهاي برتر علمـي 

وزارت علوم هر ساله اقدام بـه انتخـاب و معرفـي    انشجويان، د
نامـه   آيـين « نمايد كه ايـن امـر بـر اسـاس     دانشجويان نمونه مي

در ايـن  . گيـرد  صـورت مـي   »انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه
هــاي فرهنگــي، شــئون  آيــين نامــه بــه مــواردي ماننــد ويژگــي

ده اي ش دانشجويي، موضوعات آموزشي و پژوهشي توجه ويژه
توانند جهت آشنايي با نحوه انتخاب  دانشجويان عزيز مي. است

نـور   و معرفي دانشجويان نمونه به سايت اينترنتي دانشـگاه پيـام  
، لينـــك معاونـــت فرهنگـــي و )www.pnu.ac.irبـــه آدرس (

اجتماعي مراجعه و متن كامـل آيـين نامـه مربوطـه را مالحظـه      
  .يندنما
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نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر، ضميمه  آئين .10
ارشد و  كارشناسي ،ي كارداني، كارشناسيها هنامه آموزشي دور آئين

  دكتري تخصصي
  
  مقدمه

ايران حضرت امام خمينـي   ميبه منظور تحقق فرامين بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسال
در خصـوص  ) مدظلـه العـالي  (اي  خامنـه ... رت آيـت ا و رهبر فرزانه انقـالب حضـ  ) ره(

رسيدگي همه جانبه به امور آموزشي، فرهنگي و رفاهي يادگاران معزز شهدا و ايثـارگران،  
و اهتمام ويژه در تربيت و تحصيل فرزندان شاهد تا عالي ترين سطوح، و بدنبال اصالحيه 

معـين شـوراي عـالي    شـوراي   23/8/85مورخ  152مصوب جلسه (اساسنامه طرح شاهد 
در مورد تسهيل امر آموزش و ارتقاء تحصيلي فرزندان شاهد و ايثـارگر،  ) انقالب فرهنگي

شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي در مـورد       7/4/84مـورخ   564و همچنين مصوبه جلسه 
، ايـن  %69الـي  % 50تعميم تسهيالت طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبـازان  

تناسب با نيازهاي جديد جامعه شاهد و ايثارگر و به منظور اصالح، تكميل و ه كه منام آيين
ها و مقررات آموزشي موجود تدوين گرديده اسـت، پـس از تاييـد سـتاد      نامه تجميع آيين

مركزي شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب سـتاد برنامـه ريـزي    
شوراي طرح و برنامـه شـاهد بـه     30/5/86رخ امور فرهنگي فرزندان شاهد، در جلسه مو

  .باشد ميتصويب نهايي رسيده است و از تاريخ تصويب الزم االجرا 
  

  تعاريف
تسهيالت اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر ذيـل     ) الف

  :گيرد ميتعلق 
  )وباالتر% 50شهيد، جاويداالثر، آزاده، جانباز(فرزند  .1
  به باال% 70نباز جا .2



 نور راهنماي دانشجويان دانشگاه پيام

  
  
  
  
  
  
  
  
 

113

  )و باالتر% 50شهيد، جاويداالثر، آزاده، جانباز (همسر  .3
  و باالتر% 25جانبازان  .4
  )با حداقل شش ماه سابقه اسارت(آزادگان  .5
  جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه% 15جانباز با حداقل  .6
والي و يا نه ماه متنـاوب  رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه مت .7
  در جبهه

   . ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه:  واژه ستاد عبارت است از) ب
  

ي كارداني، كارشناسـي  ها هه تسهيالت آموزشي ويژه دورنام آيينفصل اول ـ  
ـ  آيينناپيوسته و پيوسته، ضميمه  مـورخ   399ه آموزشـي مصـوب جلسـه    نام

  نامه ريزيشوراي عالي بر 14/2/76
  :2الحاقي به ماده  1تبصره . 1

و موسسات آموزش عالي پذيرفتـه   ها هقبل از اسارت در يكي از دانشگااي  چنانچه آزاده
شده و موفق به ثبت نام نشده باشد، قبولي وي محفوظ و دانشگاه مربوطه موظف است 

جش آموزش كشور پس از تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با معرفي نامه سازمان سن
  .از ايشان ثبت نام به عمل آورد) يا مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي(
  
  : 2الحاقي به ماده  2تبصره . 2

تواند در صورت تمايل ثبت نام خود را پس از آزادي تا دو نيمسـال   ميدانشجوي آزاده 
بـه   تحصيلي براي كارداني و چهار نيمسال براي كارشناسي بدون احتسـاب در سـنوات  

  .تعويق اندازد
  
  :3تبصره الحاقي به ماده . 3

دانشجوي جانبازي كه به علت معالجات پزشـكي ناشـي از صـدمات جنـگ نتوانـد در      
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مهلت مقرر براي ثبت نامه مراجعه كند، در صورتي كه مدت مـذكور حـداكثر بيشـتر از    
يثـارگر  مدت زمان نيمسال نباشد، با تاييد مدير كـل امـور دانشـجويان شـاهد و ا     17/4

  . تواند انتخاب واحد نمايد ميدانشگاه 
  
  :9الحاقي به ماده  1تبصره . 4

و موسســات آمــوزش  عــالي بــه منظــور تقويــت و ارتقــاي ســطح بنيــه   هــا هدانشــگا
بايسـتي طبـق برنامـه تنظـيم شـده اداره كـل امـور         ميدانشجويان شاهد و ايثارگر  ميعل

برگـزار نماينـد، و بنيـاد شـهيد و امـور      هاي تقويتي  دانشجويان شاهد و ايثارگر، كالس
ي غير انتفـاعي  و نوبـت دوم   ها هو در دانشگا% 50ايثارگران نيز نسبت به تامين حداقل 

  .نمايد ي مربوط به جامعه هدف خود اقدام ميها ههزين% 100تا 
  
  ):5الحاقي به تبصره ( 11الحاقي به ماده  6تبصره . 5

شـود،   مـي واحد درسـي فـارغ التحصـيل     8ندن دانشجوي شاهد و ايثارگري كه با گذرا
  .واحد انتخاب نمايد 8تواند در دوره تابستاني حداكثر  مي

  
  : 11الحاقي به ماده  7تبصره . 6

تواند با تشـخيص مـدير كـل امـور دانشـجويان شـاهد و        ميدانشجوي شاهد و ايثارگر 
  .ايدواحد انتخاب نم 10نيسمال تحصيلي حداقل  4ايثارگر دانشگاه فقط در 

  
  : 11الحاقي به ماده  8تبصره . 7

واحـد   12در صورتي كه واحدهاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال تحصـيلي بـه كمتـر از    
  . شود ميدانشجو در آن نيمسال مشروطي محسوب ن 12تقليل يابد، ميانگين نمرات كمتر از 

  
  



 نور راهنماي دانشجويان دانشگاه پيام

  
  
  
  
  
  
  
  
 

115

  : 11الحاقي به ماده  9تبصره . 8
واحد درسي از واحدهاي خود را بـه   20ستاد تا سقف تواند با تاييد  ميدانشجوي آزاده 

صورت دوره فشرده گذرانده و امتحان دهد، نمرات كسب شده در ميانگين كل محاسبه 
  . شود ميگرديده ولي ترم مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ن

  
  : 13الحاقي به ماده  1تبصره . 9

ي كـارداني و  هـا  هاز تحصـيل در دور براي دانشجوي شاهد و ايثارگر به حداكثر مدت مجـ 
  . شود ميي كارشناسي پيوسته دو نيمسال اضافه ها هكارشناسي ناپيوسته يك نيمسال و در دور

  
  : 13الحاقي به ماده  2تبصره  .10

  . شود ميمدت اسارت دانشجويان آزاده جزو سنوات تحصيل آنان محسوب ن
  

  :)1ه الحاقي به تبصر( 14الحاقي به ماده  3تبصره  .11
دانشجوي شاهد و ايثارگري كه بدليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ و 
يا متاثر از آالم گذشته نتواند در جلسه يا جلسات درس يا دروس شركت كنـد رعايـت   

نيست و در صورت تاييـد سـتاد،    ميواحد در طول نيمسال براي وي الزا 10حد نصاب 
  . شود ميحسوب نآن نيمسال جزو سنوات تحصيلي وي م

  
  : 15تبصره الحاقي به ماده  .12

دانشجوي شاهد و ايثارگري كه بدليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ و 
يا متاثر از آالم گذشته با تاييد ستاد، نتواند در امتحان درس يا دروس اخذ شده شـركت  

در امتحـان آن درس يـا    تواند حداكثر تـا پايـان نيمسـال بعـدي     مينمايد، با تاييد ستاد 
در غير اين صورت درس يا دروس مذكور حذف شـده و مطـابق   . دروس شركت نمايد

  . نيست ميرعايت حدنصاب الزا 14تبصره الحاقي به ماده 
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  : 16تبصره الحاقي به ماده  .13
تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجوي شاهد و ايثارگر در جلسات درس يا 

  . باشد ميامتحان با ستاد 
  

  :18تبصره الحاقي به ماده .14
تواند دو درس نظري خـود را تـا دو هفتـه بـه پايـان نيمسـال        ميدانشجوي شاهد و ايثارگر، 

  .واحد كمتر نشود 10تحصيلي حذف نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقيمانده او از 
  

  : 19تبصره الحاقي به ماده .15
بـراي دانشـجوي شـاهد و     ،تحصيل در نيمسال مورد نظـر تشخيص قادر نبودن به ادامه 

در اين صورت، نيمسـال مربوطـه جـزو حـداكثر مـدت مجـاز       . باشد ميايثارگر با ستاد 
  . شود ميتحصيل دانشجو محسوب ن

  
  :20تبصره الحاقي به ماده .16

براي دانشجويان جانباز، با توجه به وضـعيت  ) ميان ترم و پايان ترم(مدت زمان امتحان 
و روحي آنها بنا به تشخيص و اعالم مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثـارگر   ميسج

  . برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است 2دانشگاه، حداكثر تا 
  

  : 23تبصره الحاقي به ماده .17
و باالتر به زمان تبديل نمره ناتمام بـه  % 50براي دانشجوي آزاده، جانباز و همسر جانباز 

  .شود ميقطعي با تاييد ستاد، حداكثر يك نيمسال اضافه نمره 
  

  : 26الحاقي به ماده  3تبصره .18
% 25نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصـيل آزاده، جانبـاز بـا حـداقل     
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و باالتر از كارنامه تحصيلي حذف و در ميـانگين نمـرات   % 50جانبازي و همسر جانباز 
بر اينكه نمرات هر يك از دروس مزبور پـس از اخـذ   شود، مشروط  ميآنان محسوب ن

  . نباشد 12ي مربوطه كمتر از ها آنها و شركت در امتحان
باشـد، بـه ازاي هـر    % 25براي دانشجوي جانبازي كه درصد جانبازي او بيش از 

شود و در هـر حـال تعـداد     ميجانبازي بيشتر، يك درس به سه درس فوق اضافه % 10
  . درس خواهد بود 5تحصيل حداكثر دروس حذف شده در طول 

 5تعاريف، در طول تحصـيل تـا سـقف حـداكثر      2و  1دانشجويان موضوع بند 
  . باشند ميدرس با تاييد ستاد مشمول اين تبصره 

  
  :29تبصره الحاقي به ماده .19

  .شود ميبراي دانشجويان شاهد و ايثارگر يك نيمسال به اين تعداد اضافه 
  

  : 30ماده تبصره الحاقي به . 20
واحد درسي و كسب حداقل ميـانگين   70دانشجوي شاهد و ايثارگر با گذراندن حداقل 

در اين صورت صدور مـدرك كـارداني حسـب    . كند ميمدرك كارداني دريافت  10كل 
تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود يـا عـدم وجـود دوره كـارداني مصـوب در آن      

  . گيرد ميمدرك كارداني صورت  رشته، يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده
  

  : 32تبصره الحاقي به ماده  .21
دانشجوي شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد پيوسته و دكتـري  

) 135-140(حرفه اي، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسـي  
و دروس پـس از   باشد ميسي ه تسهيالت آموزشي دانشجويان مقطع كارشنانام آيينتابع 

  . ه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد شدنام آيينآن تابع 
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  : 33الحاقي به ماده  1تبصره  .22
در صورتي كه مرخصي براي معالجات پزشكي ناشـي از صـدمات جنـگ باشـد و مـدت      
درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مدرك مربوط مورد تاييد ستاد واقع شـود؛ آن نيمسـال   

همچنين عالوه بر مرخصـي تحصـيلي   . شود ميزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نج
مجاز، اعطاي چهار نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات به همسر شـهيد و جانبـاز   

  . است جانبازي، با تاييد ستاد بالمانع% 15و باالتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل % 50
  

  : 35تبصره الحاقي به ماده  .23
در صورتيكه دانشجوي شاهد و ايثارگر به دليل معالجـات پزشـكي ناشـي از صـدمات     

نيمسـال گـردد، بـا     2جنگ و يا آالم متأثر از آن، دچار وقفه تحصيلي به ميزان حـداكثر  
تواند ادامه تحصيل بدهـد و آن مـدت جـزو سـنوات تحصـيلي دانشـجو        ميتاييد ستاد 
  . شود ميمحسوب ن

  
  : 38ماده  الحاقي به 1تبصره  .24

و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري    ها هكليه دانشگا
موظفند در هر سال تحصيلي با انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر در قالب آئين نامه نقل 

  . شوراي طرح و برنامه شاهد موافقت نمايند 26/7/85و انتقال مصوب جلسه مورخ 
  

  : 38قي به ماده الحا 2تبصره  .25
ه نقـل و انتقـال مصـوب جلسـه مـورخ      نام آيينندي دانشجوي شاهد و ايثارگر از م بهره
  . شوراي طرح و برنامه شاهد مانعي براي استفاده از نقل و انتقال عادي نيست 26/7/85
  

  : 46تبصره الحاقي به ماده  .26
رگر انتقـالي توسـط   و باالتر دانشـجوي شـاهد و ايثـا    10پذيرش كليه دروس با نمرات 
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  . است ميدانشگاه مقصد الزا
  

  : 52تبصره الحاقي به ماده  .27
نيمسـال تحصـيلي  و در    4تواند در دوره كارشناسـي تـا    ميدانشجوي شاهد و ايثارگر 

تمام وقت به صـورت   طور بهنيمسال تحصيلي،  2دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 
  . كل واحدها تجاوز كند% 60همان نبايد از ميهمان تحصيل كند، مجموع دروس مي

  
  : 55تبصره الحاقي به ماده  .28

كنـد،   مـي واحـد درسـي كفايـت     14براي دانشجوي شاهد و ايثارگر، گذراندن حـداقل  
  .باشند ميمستثني  3همچنين اينگونه دانشجويان در تغيير رشته از شمول شرط بند 

  
  : 56تبصره الحاقي به ماده  .29

تواند در صـورت موافقـت سـتاد، بـدون در نظـر گـرفتن        ميهد و ايثارگر دانشجوي شا
  . شرايط احراز رتبه نسبي، از مقطع باالتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهد

  
  : 58الحاقي به ماده  3تبصره  .30

بنا به تشخيص و  10در مورد دانشجوي شاهد و ايثارگر، پذيرش دروس با حداقل نمره 
  .است مياعالم ستاد الزا

  
  : 59الحاقي به ماده  1تبصره  .31

دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به تشخيص ستاد توانايي ادامه تحصيل در رشته خود را 
در سـاير  اي  تواند به رشته ديگري در گروه آموزشي مربوط و يا رشـته  مينداشته باشد، 

غيير محـل تحصـيل   در صورتي كه تغيير رشته، منوط به ت. ي آزمايشي تغيير دهدها هگرو
باشد، با تاييد و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع، دانشگاه 
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  . باشد ميمقصد ملزم به پذيرش دانشجو 
  

  : 63الحاقي به ماده  4تبصره  .32
  .  است ميالزا 10در مورد دانشجوي شاهد و ايثارگر، پذيرش دروس با حداقل نمره 

  
  : 65قي به ماده تبصره الحا .33

توانـد دروس مزبـور را در دوره كـارداني و كارشناسـي      مـي دانشجوي شاهد و ايثارگر 
نيسمال با رعايت ساير شـرايط   3نيمسال و كارشناسي پيوسته حداكثر در  2ناپيوسته در 
  . تكرار نمايد

  
ه تسـهيالت آموزشـي دوره كارشناسـي ارشـد، ضـميمه      نام آيين ـ  فصل دوم

شـوراي   291زشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه ه آمونام آيين
  25/10/1373ريزي مورخ  عالي برنامه

  :7الحاقي به ماده  2تبصره  .1
در صورتيكه به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد دانشـگاه يـا تاييـد سـتاد،     

و  درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متاثر از آن مستلزم عدم حضور دانشجوي شاهد
در ايـن  . شـود  مـي ساعات كالس باشد آن درس حـذف   17/4ايثارگر به ميزان بيش از 

  . نيست ميواحد در آن نيمسال از الزا 8صورت رعايت حد نصاب 
  
  : 8الحاقي به ماده  2تبصره  .2

تشخيص موجه يا غير موجه بـودن غيبـت دانشـجوي شـاهد و ايثـارگر در جلسـه يـا        
  .باشد ميانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه جلسات امتحان با اداره كل امور د
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  :8الحاقي به تبصره ماده  3تبصره  .3
دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متاثر از آن 
موفق به شركت در امتحان درس يا دروسي نگردد، با ارائه گواهي پزشكي و تاييد ستاد 

نيمسال بعد در امتحان آن درس يـا دروس شـركت نمايـد، در    تواند حداكثر تا پايان  مي
  . شود ميغير اينصورت آن درس يا دروس حذف 

  
  : 9الحاقي به ماده  3تبصره  .4

در مورد دانشجوي شاهد و ايثارگر با تشخيص ستاد يك نيمسـال بـه حـداكثر سـنوات     
  . شود ميتحصيلي افزوده 

  
  : 10الحاقي به ماده  4تبصره  .5

اهد و ايثارگر با تشخيص سـتاد بـه ايـن مـدت يـك نيمسـال بـدون        براي دانشجوي ش
  . شود مياحتساب در سنوات اضافه 

  
  : 10ماده  3تبصره الحاقي به تبصره  .6

در صورتيكه دانشجوي شاهد و ايثارگر به دليل درمان صدمات ناشـي از جنـگ يـا آالم    
  .مه تحصيل دهدتواند ادا ميمتاثر از آن دچار وقفه تحصيلي گردد، با تاييد ستاد، 

  
  : 12تبصره الحاقي به ماده  .7

نمرات مردودي حداكثر دو درس دانشجويان شاغل به تحصيل شاهد، آزاده و جانباز بـا  
جانبازي از كارنامه تحصيلي حذف و در ميـانگين نمـرات آنـان محسـوب     % 25حداقل 

از شود، مشروط بر اينكه نمرات هر يك از دروس مذكور پس از اخذ مجدد كمتـر   مين
  .نباشد 14
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  : 12الحاقي به ماده  4تبصره  .8
دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متاثر از آن 

ي مربوط به درس ناتمام نشود، تا پايان اولين نيمسال تحصـيلي  ها موفق به انجام فعاليت
ت دارد نمـره ناتمـام   پس از درمان و بازگشت به تحصيل با تشخيص و تاييد ستاد فرص

  .را به نمره قطعي تبديل نمايد
  
  : 13الحاقي به ماده  2تبصره  .9

 8كه واحدهاي درسي دانشجوي شاهد و ايثارگر در يك نيمسال به كمتـر از   در صورتي
باشد، مشروط محسـوب   14و كمتر از  12واحد تقليل يابد و معدل آن نيمسال بيش از 

  )باشد ميط براي يك نيمسال مجاز استفاده از اين بند فق. (شود مين
  

  : 13الحاقي به ماده  3تبصره  .10
  . شود ميبراي دانشجوي شاهد و ايثارگر به اين تعداد يك نيمسال اضافه 

  
  :23تبصره الحاقي به ماده  .11

ناشي از جنگ يـا آالم   در صورتي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر به دليل درمان صدمات
ستاد قادر به ادامه تحصيل در دانشگاه مبدا نباشد با تشـخيص سـتاد   آن با تاييد متاثر از 

مبدا و تاييد و معرفي اداره كـل امـور دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر وزارت متبـوع بـه        
يابد و در اين صورت دانشگاه مقصد ملزم به پذيرش دانشجو  ميدانشگاه ديگري انتقال 

  .باشد مي
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ـ ي دك ي دورهشـ هيالت آموزتسه منا آيين ـ  فصل سوم ميمه ضـ  ،)ph.D(ري ت
  ريزي شوراي عالي برنامه 27/1/1384وب جلسه مورخ صه آموزشي منام آيين

  :3الحاقي به ماده  4تبصره  .1
نمـره آخـرين   % 80براي داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون دوره دكتري تخصصي، اعمال 

  .باشد ميصاحبه مراحل از جمله آزمون زبان، كتبي و م ميفرد پذيرفته شده شامل تما
  
  : 3الحاقي به ماده  5تبصره  .2

نماينـده سـتاد در    عنـوان  بـه حضور مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشـگاه  
  . است ميكميته پذيرش نهائي آزمون دكتري تخصصي الزا

  
  : 3الحاقي به ماده  6تبصره  .3

آزاد، مربـي،  (ايثـارگران در ظرفيـت نهـايي پـذيرش     % 20چنانچه پس از اعمال سهميه 
/. 5بيشـتر و يـا مسـاوي    /. 5بخش اعشاري عدد حاصل از ..) .بورس، تبديل به داخل و
  . شود ميباشد، به عدد باالتر رند 

  
  : 3الحاقي به ماده  7تبصره  .4

شـود،   مـي يي كه بـراي پـذيرش دانشـجو در دو يـا چنـد گـرايش برگـزار        ها در آزمون
ايثارگران در نظر گرفتـه  % 20عيين سهميه براي ت ها االمكان مجموع ظرفيت گرايش حتي
  . شود

ايثـارگران را  % 20همچنين در مواردي كه ظرفيـت نـاچيز دوره امكـان اعمـال سـهميه      
سازد، اولي است كه يك نفر به ظرفيت دوره اضافه شود تا اعمال سـهميه   غيرممكن مي

  .به سهولت انجام شود
  
   :10الحاقي به ماده  2تبصره  .5
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د و ايثارگر، جهت درمان صدمات ناشي از جنگ يا آالم متأثر از آن براي دانشجوي شاه
  .شود ميبه تشخيص و تاييد ستاد، عالوه بر اين تعداد، دو نيمسال اضافه 

  
  : 10الحاقي به ماده  3تبصره  .6

به دانشجوي شاهد و ايثارگري كه جهت درمان صدمات ناشي از جنگ يـا االم متـاثر از   
تشخيص و تاييد ستاد يك نيمسال مرخصي بـدون احتسـاب    آن نياز به مرخصي دارد با

  . گردد ميدر سنوات اعطا 
 30/5/86بند در جلسه مـورخ   50فصل و  3ه با يك مقدمه و تعاريف و در نام آييناين 

  . باشد ميشوراي طرح و برنامه شاهد به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا 
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يثار دانشجويان كانون علمي ـ فرهنگي ا. 11
  شاهد و ايثارگر

معاونت دانشجويي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـا     
همكاري معاونت فرهنگي بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران در    
راستاي اجراي رسالت خود كه همانا ارتقاء منزلت اجتماعي 
و خودباوري دانشجويان شاهد و ايثـارگر اسـت بـه منظـور     

ري جمعي، آئين نامه تشـكيل  اجرايي شدن شعار هويت مدا
هــا و  كــانون ايثــار دانشــجويان شــاهد و ايثــارگر در دانشــگاه

دانشــجويان . موسســات آمــوزش عــالي را تهيــه كــرده اســت
توانند بـر اسـاس آيـين نامـه مربوطـه نسـبت بـه تشـكيل          مي

آيـين نامـه تشـكيل    «مـتن كامـل   . هاي فوق اقدام نمايند كانون
در » شجويان شـاهد و ايثـارگر  كانون علمي ـ فرهنگي ايثار دان 

، )www.pnu.ac.irبـه آدرس  (نور  سايت اينترنتي دانشگاه پيام
  .لينك معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه موجود است

  





  
  
  
  
  

  

  
  

  معاونت فناوري 
  و پژوهشي

  





  سيستم جامع دانشگاهي گلستان
 راهنماي ورود به سيستم -

 نماي پذيرش غيرحضوري دانشجويان مجازيراه -

 راهنماي انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجويان -

 راهنماي ثبت درخواست مهماني دانشجو -

  راهنماي ثبت مرخصي تحصيلي -
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  سيستم جامع گلستان بارهاالت مطرح شده درؤس ازاي  نمونه
  .بشوم www.reg.pnu.ac.irايت توانم وارد س نمي: سؤال

تايـپ   reg.Pnu.ac.irرا قبـل از   http://، عبارت wwwشما بايد به جاي : پاسخ
  .كنيد

  
مدارك خود را تحويل داده ام ولي هنوز نمي توانم وارد سـايت گلسـتان   : سؤال

  .بشوم
ست پس از پذيرش شـما در سيسـتم، بـه    باي مي دانشگاه محل قبولي شما :پاسخ

سپس بـا اسـتفاده از شـماره دانشـجويي بـه      . شما شماره دانشجويي تان را تحويل دهد
  .توانيد وارد سيستم شويد مي عنوان نام عبور و شماره شناسنامه به عنوان كلمه عبور

  
فـرق ميـان سـايت    . جديد در يكي از مراكز اسـتان تهـران هسـتم    ورودي:سؤال

www.tpnu.ac.ir  وhttp://reg.pnu.ac.ir  چيست؟  
اسـتان تهـران اسـت ودر     نور پيامسايت دانشگاه  www.tpnu.ac.irسايت : پاسخ

دارك اسـكن شـده خـود بـه كارشـناس و      توانيد جهت ارسال مـ  مي خصوص ثبت نام،
مراحل اول پذيرش از اين سايت استفاده كنيد امـا بعـد از دريافـت شـماره دانشـجويي      

 http://reg.pnu.ac.ir نـور  پيـام بايست به سايت كشـوري   مي جهت ادامه انتخاب واحد
  .مراجعه كنيد

  
بـه  دانشجوي دكتري هستم و نمي توانم وارد سايت گلستان شـوم چـون   : سؤال

  .دهد نام يا كلمه عبورم اشتباه است مي من پيغام
به اطالعاتي كه در صفحه اول سايت گلستان در خصـوص نـام و كلمـه    : پاسخ

  .عبور دانشجوي دكتري در پايين صفحه اطالعيه درج شده است مراجعه كنيد
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زنم سيسـتم   مي را "ورود"بعد از تايپ نام و كلمه عبور هنگامي كه كليد : سؤال
  .دهد كه بيش از تعداد مجاز به سيستم وارد شده ام مي مپيغا

كـه در سـمت    "تنظيمـات "براي گذشتن از اين پيغـام خطـا روي كلمـه    : پاسخ
  .كنيد كليك كنيد سپس مجدد كليد ورود را بزنيد مي راست همان صفحه مشاهده

  
عـدم رعايـت حـداقل سـقف     "در زمان انتخاب واحد پيغام بنفش رنـگ  : سؤال

  .شود مي زير صفحه مشاهدهدر  "واحد
دليل آن اين است كه شما هنوز انتخاب واحـدي را ثبـت   . مشكلي نيست: پاسخ

 واحـد بيشـتر شـود پيغـام مـذكور حـذف       5هنگامي كه تعداد واحد شما از . نكرده ايد
  .شود مي

  
  .دهد مي شهريه خود را واريز نموده ام اما هنوز سيستم مرا بدهكار نشان: سؤال
سـاعت بعـداز تـاريخ واريـز شـما در       48ت واريز شهريه حداقل اطالعا: پاسخ
  .شود مي سيستم به روز

  
جهت انتخاب واحد به سايت مراجعه كردم ولـي دروس مـن در جـدول    : سؤال

  . مربوطه نيست تا آنها را انتخاب كنم
ظرفيـت درس  : 2. مركز درس شما را ارائه نكرده اسـت : 1. دو دليل دارد: پاسخ

  .بايست با كارشناس رشته خود تماس بگيريد مي در هر دو مورد. شدهموردنظر تكميل 
  

  .ام نام و كلمه عبور خود را فراموش كرده: سؤال
  .به كاربر ارشد رايانه مركز خود مراجعه كنيد: پاسخ

  
كـردم   مي هنگامي كه مشخصات شخصي خود را در سيستم گلستان وارد: سؤال
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  حال چگونه آن را اصالح كنم؟. رد كردمدچار اشتباه شده و اطالعات را غلط وا
مرتبه تأييد شما در نهايت در سيسـتم ثبـت شـده     3اين اطالعات پس از : پاسخ

  .بايست پس از طي روال قانوني توسط مركز صورت پذيرد مي است و هر گونه اصالح
  

در حين انتخاب واحد چند دقيقه با سيستم كـار نكـردم و پـس از آن بـه     : سؤال
  تغييرات من اعمال خواهد شد؟. يك از سايت خارج شدمصورت اتومات
 طـور  بـه هنگامي كه براي چند دقيقه با سيسـتم كـار نكنيـد سيسـتم     . خير: پاسخ

 انجام داده ايد را حـذف  "اعمال تغييرات"خودكار تمام تغييراتي كه بدون فشردن كليد 
  .كند مي

  
، سيستم بـا نمـايش   بعد وارد كردن نام و كلمه عبور و فشردن كليد ورود: سؤال

  .ماند و وارد نمي شود مي معطل »لطفاً صبر كنيد«پيغام 
از اينترنت پرسرعت تـري اسـتفاده   . سرعت اينترنت شما بسيار كند است: پاسخ

. كنيد و اگر در حال استفاده از اينترنت پرسرعت هسـتيد، اشـكال از مرورگـر شماسـت    
Internet Explorer   اگر در كافي نـت هسـتيد كـامپيوتر    خود را مجدد نصب كنيد و يا
  . خود را تغيير دهيد

  
حال چگونه از آن صـفحه پرينـت   . انتخاب واحد خود را تكميل كرده ام: سؤال

  بگيرم؟
بايسـت جهـت پرينـت     مي امكان پرينت از همان صفحه موجود نيست و: پاسخ

  :را از مسير زير اجرا كنيد 101انتخاب واحد گزارش 
گزارش نتيجـه ثبـت نـام    : 101 >ثبت نام >ي ثبت نامها گزارش >منوي ثبت نام

  .دانشجو در طول ثبت نام) ترميم(
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  توانم فرم واريز شهريه را بگيرم؟ مي از چه راهي: سؤال
 >منـوي آمـوزش  : از مسير مقابل گزارش مـورد نظـر را پرينـت بگيريـد    : پاسخ

شـهريه   فـرم واريـز وجـوه   : 163 >و آمارهـا  هـا  ليست >شهريه >ي آموزشها گزارش
  .نور پيام
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  گروه خدمات پژوهشي
 1386با توجه به اهميت امر پژوهش در دانشگاه و نحوه توسعه و پيشرفت آن در سـال  

 .وظايف اين گروه به شرح زير است. مقرر گرديد گروه خدمات پژوهشي ايجاد گردد

و  هـا  بـه بانـك   onlineانجام كليه مراحـل كـار جهـت تهيـه حـق دسترسـي        -
علمي و اطالعاتي جهت اسـتفاده اعضـاي علمـي و دانشـجويان تحصـيالت       يها پايگاه

 تكميلي ايران در كليه مراكز دانشگاه

 ي علمي موجود در دانشگاهها ارائه نام و رمز كاربري استفاده از پايگاه -

دانشـگاه كـه امكـان     ارايه متن كامل مقاالت خواسته شده توسط پژوهشـگران  -
  .ندارند اه به پايگاه onlineدسترسي 
اعضــاي علمــي دانشــگاه جهــت ارائــه امكانــات  E-mailتهيــه بانــك آدرس  -

   پژوهشي و اطالع رساني و ارائه مدارك علمي
و  هـا  ، همـايش هـا  ي آموزشي و كمـك بـه برگـزاري كارگـاه    ها تشكيل كارگاه -

  ي علمي در سطح دانشگاهها پايگاه  خصوصدررساني  اطالع
  در كليه مراكز ي تحقيقاتيها بررسي جهت ايجاد آزمايشگاه -
 در كليه مراكز ي علميها و انجمن ها بررسي جهت تشكيل قطب -

ي هـا  ي علمي، نحوه دسترسي به پايگاهها ات پايگاهيرساني در خصوص محتو اطالع - 
 ي علمي توسط كاربرانها علمي رايگان، راهنمايي جهت چگونگي استفاده از پايگاه

   ي رايگان و ارائه آن به كاربرانها ه از پايگاهراهنماي استفاد نآماده كرد -
  ي موجود در سازمان مركزي و مركز تحصيالت تكميليها ليست پايگاه

Elsevier (sciencedirect) 
Springer 

SAGE 
AIP-APS 
SCOPUS 

SPORT DISCUSS 
ACM 

LISTA 
نام پايگاه علمي كه براي اعضاي علمي دانشگاه نام و رمز كاربري تعريـف شـده   
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  :از آن استفاده نمايند عبارت است از remoteصورت  بتوانند به تا
Elsevier (sciencedirect) 
DANESHYAR 

توانند جهت كسب اطالعات بيشـتر بـا اداره كـل دفتـر      مي دانشگاهيان گرامي *
  .ژوهشي دانشگاه تماس حاصل نمايندتحقيقات و خدمات پ

  
 گروه كتابخانه ديجيتالي

آهم آورده تا همگان بتوانند اطالعات خود را در معرض ديد و امروزه وب محيطي را فر
هـا نيـز در ايـن محـيط      همين ويژگي باعث شده تا كتابخانـه . استفاده ديگران قرار دهند

حضوري فعال داشته باشند و اطالعات تمام متن خود را در كنار اطالعات كتابشـناختي  
اطالعات تمام مـتن و ارائـه خـدمات     به تدريج با افزايش حجم. به كاربران ارائه نمايند

ها نيز  اي و استفاده از ابزارهاي موجود در محيط وب، نسل جديدي از كتابخانه كتابخانه
ها قادر بـه   اين كتابخانه. شوند هاي ديجيتال شناخته مي نمايان شدند كه با عنوان كتابخانه

  .ران هستندالعاتي تحت وب به كاربارائه اطالعات تمام متن و نيز خدمات اط
  چيست؟) Digital Library(كتابخانه ديجيتالي 

مشـي و سـاختار مـدون     كتابخانه ديجيتالي واحدي است كه بر اساس يك خـط 
اقدام به گزينش و فرآهم آوري و ذخيره سازي و اشـاعه انـواع اطالعـات بـه صـورت      

، تفسـير،  در اين كتابخانه امكانات دسترسي فكري. كند ديجيتالي براي مخاطبان خود مي
  .عيب و نقص منابع مذكور فراهم شده است توزيع و نگهداري بي

هاي سنتي نيسـتند بلكـه بيشـتر     ها به معناي جايگزيني كتابخانه اين نوع كتابخانه
  .شوند يك بخش الحاقي آنها محسوب مي

هاي سـنتي   هاي ديجيتالي در واقع چهره ديجيتال و الكترونيكي كتابخانه كتابخانه
ها و منابع سنتي چاپي و ديجيتـالي را همزمـان و در كنـار هـم      ابراين مجموعهبن. هستند

  .شود شامل مي
هاي ديجيتالي شامل منابع ديجيتـال كـه در خـارج از مرزهـاي فيزيكـي       كتابخانه
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  .شود كتابخانه قرار دارد نيز مي
هاي ديجيتالي ديدي كلي از همه اطالعات موجود در كتابخانه بـدون در   كتابخانه

  .دهد ر گرفتن نوع يا فرمت آنها در اختيار كاربر قرار مينظ
ي هـا  هاي سنتي خدمات خـود را بـه گـروه    هاي ديجيتالي مانند كتابخانه كتابخانه

هـا كـاربران ممكـن     با اين تفاوت كه در اين كتابخانـه . دهند اي از كاربران ارايه مي ويژه
  .است در هر نقطه و يا بخشي از شبكه قرار داشته باشند

هاي ديجيتال نه تنها به كتابداران مجـرب و مـاهر نيـاز دارنـد بلكـه بـه        كتابخانه
  .خدمات متخصصان رايانه و شبكه نيز محتاج هستند

هاي ويژه و منحصر به فرد حتي  توانند به منابع و كتاب هاي ديجيتالي مي كتابخانه
  .يار كاربران بگذارندنسخ خطي دسترسي داشته باشند و امكان استفاده از آنها را در اخت

 http://dlib.pnu.ac.irبا آدرس اينترنتي  نور پيامپروژه كتابخانه ديجيتالي دانشگاه 
توسـط رياسـت محتـرم دانشـگاه      1389آغاز شد و در اواخر سال  1389از ارديبهشت 

و  افتتاح گرديد و مراحل كاري در جهت افزايش منابع ديجيتالي بـراي اسـتفاده اسـاتيد   
  .ن همچنان ادامه دارددانشجويا
توانند جهت كسب اطالعـات بيشـتر بـا اداره كـل دفتـر       مي دانشگاهيان گرامي*

  . تحقيقات و خدمات پژوهشي دانشگاه تماس حاصل نمايند
  

  تدوين كتب و توليد محتواي آموزشيدفتر 
دفتر تدوين كتب و توليد محتواي آموزشي در راستاي انجام وظايف ذاتي خود و توليد 

ــو ــته    محت ــياري از رش ــت در بس ــته اس ــاكنون توانس ــك ت ــا اي الكتروني ــدات  ه تولي
توانـد در امـر آمـوزش     مـي  داشته باشـد كـه  اي  تصويري،تحت وب وچند رسانه،صوتي

  .دانشجويان مفيد و مثمر ثمر واقع شود
  :باشد مي ي اجمالي توليدات به شرح زيرها ويژگي

برداري دانشجويان روشندل توليدات صوتي اين مديريت غالباً جهت بهره  )الف
و تنهـا صـداي متـون درسـي در لـوح فشـرده گنجانـده شـده         انـد   تهيه و توليـد شـده  
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گرچه توليـدات صـوتي رشـته مترجمـي زبـان و ادبيـات انگليسـي بـراي سـاير          .(است
  ).دانشجويان نيز كاربرد دارد

صدا و تصوير استاد، تدريس درس توسط اسـتاد،   :توليدات تصويري شامل )ب
 كه مطالـب كليـدي را  اي  صداي گوينده،)ي متحركها كپشن(حات مربوط تصاويرتوضي
  ...خواند و ارائه نمونه سوال و مي

  تصوير  – (flash)انيميشن–صدا  – ) text(متن: شاملاي  توليدات چند رسانه )ج
باشـند   مي را دارااي  ي توليدات چند رسانهها كليه ويژگي: توليدات تحت وب )د

  .كه قابليت بارگذاري بر روي وب را نيز دارندمضافاً بر اين
  

  :فهرست آماري توليدات الكترونيكي
  عنوان 50توليدات صوتي رشته مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي  .1
  عنوان 44توليدات صوتي رشته حقوق  .2
  ي مختلفها عنوان در گرايش 116توليدات صوتي رشته الهيات  .3
  ي مختلفها ان درگرايشعنو 94توليدات صوتي رشته علوم تربيتي  .4
  ي مختلفها عنوان در گرايش 74يدات صوتي رشته علوم اجتماعي تول .5
  عنوان 34توليدات صوتي رشته روانشناسي  .6
  عنوان 14) عمومي( ها توليدات صوتي تمامي رشته .7
  عنوان 48توليدات تحت وب  .8
  عنوان 55 اي توليدات چند رسانه .9

  عنوان 202توليدات تصويري  .10
 ــ  صـوتي (دات ـاست برنامه آينده اين مديريت تركيـب كليـه توليـ   الزم به ذكر 

باشد كه هم در هزينه تهيه  مي در قالب يك لوح فشرده) حت وبمتعامل و تـ  تصويري
جويي شود و هم دسترسي كليه دانشجويان اعم از روشندل و دانشجويان  توليدات صرفه

  .پذير گردد عادي با سهولت بيشتري امكان
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  نور پيامي دانشگاه ها سمي فروش كتابنمايندگان ر
در بخـش  (ماينـدگان رسـمي فـروش كتـاب     ليست اسـامي، آدرس و شـماره تمـاس ن   

، )www.pnu.ac.irبه آدرس ( نور پيامدانشگاه  در سايت اينترنتي ،ها در استان) خصوصي
است تا دانشجويان گرامي بتواننـد بـا    قرار داده شده معاونت فرهنگي و اجتماعي لينك

  .ي مورد نياز خود اقدام نمايندها سهولت بيشتري نسبت به تهيه كتاب
  

  اطالعيه مركز چاپ و توزيع دانشگاه
  »بسمه تعالي«

  
ي درسـي مـورد نيـاز خـود را از     هـا  رود دانشـجويان عزيـز كتـاب    مي انتظار. 1

  .ندخش خصوصي دانشگاه خريداي نماينمايندگان رسمي ب
ي كمك درسي فاقد تأييديه دانشگاه را كه از اعتبار ها دانشجويان محترم كتاب. 2

همچنين فروش هرگونه كتاب كمـك درسـي   . علمي الزم برخوردار نيستند تهيه ننمايند
رساني با متخلفين برخورد قانوني صـورت   صورت اجباري ممنوع و در صورت اطالع هب

  .خواهد گرفت
بر روي آن چاپ گرديده و فـروش بـيش از آن تخلـف    قيمت هر جلد كتاب . 3

شود فلذا در صورت هرگونه تغيير قيمت در پشت جلد، فهرست بهانامه را  محسوب مي
  .از فروشنده مطالبه فرماييد

فروش كپي هر جلد كتاب توليد شده غيرقانوني است و فروشندگان مجاز بـه  . 4
  .باشند ارائه آن نمي

رانه ويژه كتاب قبالً محاسبه و از شهريه دانشـجويان  الزم به يادآوري است يا. 5
  .نور كسر گرديده است پيام

صورت بروز هرگونه تخلف در اين خصـوص   توانند در دانشجويان عزيز مي. 6
  .رساني نمايند اطالع 55506962و  55009835هاي  شماره تلفناز طريق 


