
 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه اختیارات شوراهای بررسی موراد خاص دانشگاه و استانی 

 بر اساس آیین نامه شورای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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 اختیارات شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

 موضوع
کارشناسی )پیوسته، ناپیوسته(، کارشناسی ارشد اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی و 

 دکتری حرفه ای-پیوسته
 شرایط موافقت

 تصمیم گیری درخصوص میهمانی، میهمانی دائم دانشجویان از یک موسسه به موسسه دیگر میهمانی، میهمانی دائم

 دارای شرایط خاص -

میهمانی و انتقال دانشجویان رعایت بندهای مندرج در آیین نامه  -

 های کاردانی و کارشناسیدوره

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 موافقت با حداکثر دو نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل

 ابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن جسمی یا روانشناختی -

تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره، بهداشت و  -

 درمان(

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی

موافقت با حداکثر پنج نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان خانم در طول دوره 

 تحصیل با ارائه مدارک مستدل در دوران بارداری و زایمان

 گواهی پزشک معتمد -

 یک نیمسال زمان بارداری -

 شیردهی چهارنیمسال بعد از زمان بارداری و دوران -

 سنوات تحصیلی
 موافقت با یک نیمسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

 موافقت با دو نیمسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته

 رشد پیوسته و دکتری حرفه ایموافقت با سه نیمسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی ا

نداشتن منع ادامه تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام  -

 وظیفه

 موافقت با ادامه تحصیل دانشجویان اخراج آموزشی به مدت یک نیمسال جهت ترمیم معدل اخراج آموزشی
با گذراندن واحدهای باقیمانده حداقل معدل الزم )طبق مقررات  -

 آموختگی را کسب نمایند.آموزشی( برای دانش 

 بازگشت به تحصیل
موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلیل موجه با ارائه مدارک مستدل، حداکثر یک سال برای ثبت نام 

)مدت وقفه به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب می  و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند.

 گردد(

 معافیت تحصیلی نظام وظیفه برای آقایانعدم اتمام فرجه  -

 تغییر رشته
 موافقت با تغییر رشته در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی

 موافقت با تغییر رشته از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر

با تایید مراجع  از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی -

ذیصالح )پزشک معتمد، مرکز مشاوره، بهداشت و درمان و شورای 

 آموزشی(

حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در  -

 سهمیه مربوطه

 حفظ نحوه پذیرش دانشجو -

انتقال توام با تغییر 

 رشته
 دیگر موافقت با انتقال توام با تغییر رشته از یک موسسه به موسسه

 موافقت شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد -

 احراز شروط تغییر رشته -

 :نکات مهم 

 م وظیفه باشند، قابل بررسی نمی باشد.درخواست دانشجویانی که مشمول بوده و از معافیت تحصیلی بهره مندند، چنانچه انصراف دهند و در زمان بازگشت به تحصیل دارای معافیت نظا -

 به تحصیل مورد بررسی قرار نمی گیرد. دانشجو بعد از انصراف یا عدم مراجعه مدرک تحصیلی دریافت نموده و یا دانش آموخته مقطع پایین تر در دوره تحصیل باشد، درخواست بازگشتدر صورتیکه  -



 اختیارات شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

 شرایط موافقت ارشد ناپیوستهوط به دانشجویان دوره های کارشناسی اختیارات مرب موضوع

 میهمانی دانشجویان از یک موسسه به موسسه دیگرحداکثر دو نیمسال تصمیم گیری درخصوص  میهمانی

 موافقت استاد راهنما در دانشگاه مبدا -

 موافقت گروه آموزشی و شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد -

دانشجویان رعایت بندهای مندرج در آیین نامه میهمانی و انتقال  -

 دوره های کاردانی و کارشناسی

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 موافقت با حداکثر دو نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل

 ابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن جسمی یا روانشناختی -

بهداشت و تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره،  -

 درمان(

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی

موافقت با حداکثر پنج نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان خانم در طول دوره 

 تحصیل با ارائه مدارک مستدل در دوران بارداری و زایمان

 گواهی پزشک معتمد -

 یک نیمسال زمان بارداری -

 بارداری و دوران شیردهیچهارنیمسال بعد از زمان  -

 افزایش سنوات تحصیلیموافقت با یک نیمسال  سنوات تحصیلی
نداشتن منع ادامه تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام  -

 وظیفه

 دو نیمسال مشروطی در شرف اخراجموافقت با ادامه تحصیل دانشجویان  اخراج آموزشی

 13حداقل معدل  -

واحد  12دانشجو بدون پایان نامه بیشتر از تعداد واحدهای باقیمانده  -

 نباشد

 بازگشت به تحصیل
موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلیل موجه با ارائه مدارک مستدل، حداکثر یک سال برای ثبت نام 

ی )مدت وقفه به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب م و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند.

 گردد(

 عدم اتمام فرجه معافیت تحصیلی نظام وظیفه برای آقایان -

 14و معدل کل کمتر از  12گذراندن کلیه واحدها با نمره باالی  - موافقت با یک نیمسال سنوات تحصیلی جهت جبران معدل به دانشجویان یک نیمسال مشروط ترمیم معدل
 

 شرایط موافقت (.Ph.Dدکتری تخصصی )وط به دانشجویان دوره های اختیارات مرب موضوع

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 موافقت با حداکثر دو نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل

 ابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن جسمی یا روانشناختی -

بهداشت و تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره،  -

 درمان(

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی

موافقت با حداکثر پنج نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان خانم در طول دوره 

 تحصیل با ارائه مدارک مستدل در دوران بارداری و زایمان

 گواهی پزشک معتمد -

 یک نیمسال زمان بارداری -

 بارداری و دوران شیردهیچهارنیمسال بعد از زمان  -

 افزایش سنوات تحصیلی تا نیمسال دوازده موافقت با سنوات تحصیلی
نداشتن منع ادامه تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام  -

 وظیفه



 ات شورای بررسی موارد خاص استانیاختیار

 موضوع
)پیوسته، ناپیوسته(، کارشناسی ارشد اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی 

 دکتری حرفه ای-پیوسته
 شرایط موافقت

 دارای شرایط خاص - تصمیم گیری درخصوص میهمانی، میهمانی دائم دانشجویان از یک موسسه به موسسه دیگر میهمانی، میهمانی دائم

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل سه موافقت با حداکثر

 ابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن جسمی یا روانشناختی -

تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره، بهداشت و  -

 درمان(

 موافقت با دو نیمسال افزایش سنوات تحصیلی  سنوات تحصیلی
تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام نداشتن منع ادامه  -

 وظیفه

 اخراج آموزشی
مه تحصیل دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( دارای میانگین کل کمتر موافقت با ادا

 از ده حداکثر تا دو نیمسال جهت ترمیم معدل

 عدم مشروطی مجدد -

 هعدم وجود مشکل از نظر مقررات نظام وظیف -

 بازگشت به تحصیل
برابر مدت سنوات مجاز موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلیل موجه با ارائه مدارک مستدل، 

)مدت وقفه به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب  برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند. تحصیلی

 در سنوات محسوب می گردد(

 تحصیلی نظام وظیفه برای آقایانعدم اتمام فرجه معافیت  -

 تغییر رشته
 موافقت با تغییر رشته در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی

 موافقت با تغییر رشته از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر

با تایید مراجع  از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی -

ذیصالح )پزشک معتمد، مرکز مشاوره، بهداشت و درمان و شورای 

 آموزشی(

حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در  -

 سهمیه مربوطه

 حفظ نحوه پذیرش دانشجو -

 :نکات مهم 

 یا دانش آموخته مقطع پایین تر در دوره تحصیل باشد، درخواست بازگشت به تحصیل مورد بررسی قرار نمی گیرد. در صورتیکه دانشجو بعد از انصراف یا عدم مراجعه مدرک تحصیلی دریافت نموده و -
 

 

 

 

 

 

 



 ات شورای بررسی موارد خاص استانیاختیار

 شرایط موافقت وط به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوستهاختیارات مرب موضوع

 دارای شرایط خاص - گیری درخصوص میهمانی، میهمانی دائم دانشجویان از یک موسسه به موسسه دیگرتصمیم  میهمانی، میهمانی دائم

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل سهموافقت با حداکثر 

 ابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن جسمی یا روانشناختی -

تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره، بهداشت و  -

 درمان(

 افزایش سنوات تحصیلینیمسال  دوموافقت با  سنوات تحصیلی
نداشتن منع ادامه تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام  -

 وظیفه

 دو نیمسال مشروطی در شرف اخراجموافقت با ادامه تحصیل دانشجویان  اخراج آموزشی
 احراز شرایط خاص -

 رعایت مقررات نظام وظیفه -

 بازگشت به تحصیل
سال برای چهار نیمموافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلیل موجه با ارائه مدارک مستدل، حداکثر 

)مدت وقفه به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات  ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند.

 محسوب می گردد(

 رعایت مقررات نظام وظیفه -

 :نکات مهم 

شده برای وی صادر خواهد ای گذرانده نتواند از فرصت ادامه تحصیل برای جبران معدل کل استفاده کند یا در صورت مشروطی مجدد، محروم از تحصیل شناخته شده، صرفا گواهی واحدهدانشجو  چنانچه -

 شد.

 شرایط موافقت (.Ph.Dوط به دانشجویان دوره های دکتری تخصصی )اختیارات مرب موضوع

مرخصی بدون احتساب 

 در سنوات تحصیلی
 نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مدارک مستدل سهموافقت با حداکثر 

 جسمی یا روانشناختیابتالی دانشجو به بیماری حاد و مزمن  -

تایید مراجع ذیصالح )پزشک معتمد یا مرکز مشاوره، بهداشت و  -

 درمان(

 بازگشت به تحصیل
نصف سنوات مجاز  موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلیل موجه با ارائه مدارک مستدل، حداکثر

)مدت وقفه به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب  برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند. تحصیلی

 در سنوات محسوب می گردد(

 رعایت مقررات نظام وظیفه -

 افزایش سنوات تحصیلی تا نیمسال چهارده موافقت با سنوات تحصیلی
نداشتن منع ادامه تحصیل از لحاظ سایر مقررات آموزشی و نظام  -

 وظیفه

 تحصیلی جهت ترمیم میانگین کل برای ادامه تحصیلموافقت با یک نیمسال سنوات  ادامه تحصیل
 احراز شرایط خاص -

 نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی -

 موافقت با دفاع از رساله دکتری در نیمسال پانزده تحصیلی دفاع از رساله

 در ترم پانزده موفقت به اخذ پذیرش و چاپ مقاله شده باشد -

توسط استاد راهنما تا پایان نیمسال اعالم آمادگی برای دفاع از رساله  -

 پانزدهم

 



 

 

 معیارهای بررسی درخواست ها 

 در کلیه مراحل بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده، اصول زیر باید حفظ و رعایت شود:

 کیفیت آموزشی -

 حداقل واحد مقرر و میانگین الزم برای دانش آموختگی -

 حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس -

 های سراسری بریا تغییر رشته حسب مورد در کشور، در سهمیه دوره مربوط، سال ورودی و نحوه پذیرشآزمون سراسری و یا نسبت نمره آزمونحداقل نمره  -

 عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین تر به باالتر -

 رعایت مقررات نظام وظیفه عمومی -

 ارائه مستندات و مدارک مبنی بر خاص بودن شرایط متقاضی -

 

 

 

 

 

 


