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آييننامه اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي مصوب 6731/61/66
وزير فرهنگ و آموزشعالي
کميسيون بررسي موارد خاص که از اين پس بسه اظساخ اخر سار کميسسيون
ناميده ميشود در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعااي تشکيل ميگردد تا با رعايت
مفاد اين آييننامه فقط به وضعيت تظ يلي دانشجوياني که مورد خاص تشخيص
داده ميشوند ،رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايد.
ماده  -6تعريف موارد خاص
موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفره ميشود که جريان تظ يل آنسان بسه
خاطر عللي خارج از اراده و اخريار آنها که در تظ يلشسان مسؤرر بسوده بسا مشسکل
مواجه گرديده و حل آن بسا مقسررات و آيسيننامسههساي موجسود ممکسن نيسست و
رسيدگي به مشکالت تظ يلي آنها و ارايه راه حسل مطققسي بسه بررسسي بيشسرر و
قضاوت دقيقرر و همهجانبه نياز داشره باشد.
ماده  -1اختيارات کميسيون
کميسيون مسايل مربوط به دانشجويان شاغل بسه تظ سيل و در حساخ اخسراج
آموزشي مؤسسه آموزشي عااي را بهصورت موردي و خاص بررسي مسيکطسد و در
چارچوب اخريارات زير ت ميمگيري و رأي خود را صادر مينمايد.
ااف) اخريارات مربوط دانشجويان دورههاي کارداني ،کارشطاسسي و کارشطاسسي
ارشد پيوسره؛
ااف )1-اجازه ادامه تظ يل بسه دانشسجوياني کسه بسا وجسود رعايست مساده 72
آييننامه آموزشي دورههاي کارداني و کارشطاسي م وب اسفطد  96شسورايعسااي
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برنامهريزي در معرض اخراج قرارگرفرهاند بهشرط آنکه ميانگين کلشان کمرر از ده
نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.
ااف )7-اجازه انرقاخ موقت يا دائم از يک دانشسگاه ديگسر بسه دانشسجوياني کسه
براساس آييننامه آموزشي موجود واجد شرايط انرقاخ نيسرطد در صورت موافقست
کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدا و مق د.
تبصره -انرقاخ دانشجويان مؤسسات آموزش عااي غيرانرفاعي ،نيمه مرمرکز و
دانشگاه پيامنور بسه دانشسگاههسا و مؤسسسات آمسوزشعسااي دوارسي و نيسز انرقساخ
دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مقلقا ممطوع است و توسط کميسيون قابل
بررسي نميباشد ،واي کميسيون ميتواند تقاضاي انرقاخ دانشجويان از دوره روزانه
به دوره شبانه ،دانشگاه پيام و مؤسسات آموزشعااي غيرانرفاعي را مسورد بررسسي
قرار داده و درباره آن ت ميمگيري کطد.
ااف )3-موافقت با افزايش سسطوات تظ سيلي بسه مسدت يسک نسيمسساخ بسراي
دانشجويان دورههاي کارداني و کارشطاسي ناپيوسره و دو نيمساخ براي دانشجويان
دورههاي کارشطاسي و کارشطاسي ارشد پيوسرهاي که حداکثر مدت مجاز تظ يل
آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامسه تظ سيل آنهسا از اظساخ سساير مقسررات
آموزشي مانعي نداشره باشد.
ااف )4-موافقت با بازگشت به تظ يل دانشجوياني که بداليل موجسه بسا ارايسه
مدارک مسردخ حداکثر يکساخ براي ربت نام و ادامه تظ يل مراجعه نطمودهانسد
و مشکلي از اظاخ خدمت نظام وظيفه ندارند.
ااف )5-موافقت بسا حسداکثر يسکسساخ مرخ سي بسدون احرسساب در سسطوات
تظ يلي دانشجوياني که با ارايه مدارک مسردخ به بيمساري حساد و مسزمن مبسرال
گرديدهاند و يا خانمهايي که دوران بارداري و زايمسان را سسيري مسينمايطسد و يسا
کساني که با تأييد وزير مربوط به کار آنان نياز مبرم ميباشد.
ااف )9-موافقت با تغيير رشره دانشجويان از يک رشره بسه رشسرهاي ديگسر در
همان گروه آزمايشي و مققس تظ سيلي ،در صسورتيکسه دانشسجو توانسائي ادامسه
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تظ يل در رشره فعلي خود را دست داده باشسد بسا حفسد حسداقل نمسره آزمسون
سراسري رشره مورد تقاضا در کل کشور در سهميه مربوط.
ااف )2-موافقت با تغيير رشره دانشسجويان از يسک گسروه آزمايشسي بسه گسروه
آزمايشي ديگر در صورتيکه دانشجو توانايي ادامه تظ يل در کليه رشرههاي گروه
آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشرن حداقل نسسبت نمسره آزمسون
سراسري رشره مورد تقاضا در کل کشور در سهيمه مربوط.
ب) اخريارات مربوط به دانشجويان دوره کارشطاسي ارشد ناپيوسره؛
ب )1-موافقت با يکساخ افسزايش سسطوات تظ سيلي بسراي دانشسجوياني کسه
حداکثر مدت مجاز تظ يل آنان برابر مقررات به پايسان رسسيده و از اظساخ سساير
1
مقررات آموزشي مجاز به ادامه تظ يل هسرطد.
ب )7-موافقت با حداکثر يکساخ مرخ ي بدون احرساب در سطوات تظ يلي
دانشجوياني که با ارايه مدارک مسردخ به بيماري حاد و مزمن مبرال گرديدهانسد و
يا خانمهايي که دوران بارداري و زايمان را سيري مينمايطد و يسا کسساني کسه بسا
تأييد وزير مربوط به کارشان نياز مبرم باشد.
ج) در کليه موارد اصوخ زير بايد رعايت شود:
 )1حفد کيفيت آموزشي؛
 )7حفد حداقل واحد مقرر و معدخ الزم براي فراغت از تظ يل؛
 )3حفد حداقل نمره قبواي در هر درس؛
 )4حفد حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مسورد در
کل کشور در سهيمه مربوط؛
 )5عدم تغيير مقق تظ يلي از پايينتر به باالتر.
ب )3-موافقت با انرقاخ دائم دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در صورت
موافقت کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدأ و مق د.
 -1اصالحي مورخ 1333/4/7
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تبصره -انرقاخ دانشجويان مؤسسات آموزشعااي غيردواري و دانشگاه پيامنور
به دانشگاههسا و مؤسسسات آمسوزشعسااي دوارسي مقلقسا ممطسوع اسست و توسسط
کميسيون قابل بررسسي نمسيباشسد ،واسي کميسسيون مسيتوانسد تقاضساي انرقساخ
دانشجويان از دانشگاههاي دواري به دانشگاه پيامنور و مؤسسات آموزشهاي عااي
1
غيرانرفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن ت ميمگيري نمايطد.
 بطدهاي ااظاقي -1افزايش سطوات تظ يلي دانشجوياني که حداکثر مدت مجاز تظ يل آنسان
برابر آييننامه آموزشي به پايان رسيده و ادامه تظ يل آنها از اظاخ ساير مقسررات
آموزشي مجاز است ،بطا به تقاضاي کربي دانشجو حسداکثر بسراي دو نسيمسساخ در
نظام شبانه؛
 -7موافقت با ادامه تظ يل دانشجويان ورودي ساخهاي  29و بعد که عليرغم
برخورداري از مفاد بخشنامه شماره  41/3737مورخ  23/7/72معاون دانشجويي
وزارت ،براي اخذ مدرک (کارشطاس يا کارداني) به يک نيمساخ فرصت اضافي نياز
دارند بطا به تقاضاي دانشجو در نظام شبانه؛
 -3اعقاي حداکثر سه ساخ مرخ ي بدون احرساب در سسطوات تظ سيلي بسه
دانشجوياني که به مأموريت خارج اعزام ميشوند ،به شرط تأييسد معساون ذيربسط
وزارت مربوع دانشجو؛
 -4بررسي درخواست و موافقست دانشسگاه پيسامنسور بسا بازگشست بسه تظ سيل
دانشجوياني که به داليل موجه بيش از يک نيمساخ براي انرخساب واحسد و ادامسه
تظ يل مراجعه نطمودهاند ،مشروط به نداشرن مشکل نظام وظيفه و امکان اتمسام
تظ يالت خود طي سطوات مجاز (برابر آييننامه آموزشي) و با اسسرفاده از بطسد 1
اين بخشنامه و با رعايت ضوابط دانشگاه پيامنور؛
 -5بررسي درخواست و موافقت دانشگاه پيامنور با پذيرش دانشجوياني کسه در
 -1ااظاقي به موجب م وبه مورخ 33/4/7
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دانشگاهها و مؤسسات آموزشعااي حضوري دواري حق ادامه تظ يل از آنها سلب
شسسده اسسست ،در صسسورت معرفسسي دانشسسگاه مربسسوط بسسراي ادامسسه تظ سسيل در دوره
1
نيمهحضوري و با رعايت ضوابط دانشگاه پيامنور.
ااظاق  5بطد به مساده  7آيسيننامسه اجرايسي کميسسيون بررسسي مسوارد خساص
دانشگاهها و مؤسسسات آمسوزشعسااي در تساري  33/4/7بسهت سويب وزيسر علسوم،
تظقيقات و فطاوري رسيده است و از تاري ابالغ قابل اجرا است.
ماده  -7ترکيب اعضا
 )1ريي دانشگاه بهعطوان ريي کميسيون؛
 )7معاون دانشجويي و فرهطگي دانشگاه بهعطوان دبير کميسيون؛
 )3معاون آموزشي دانشگاه؛
 )4چهار نفر از اعضاي هيأت علمي صاحبنظر و مرعهد دانشسگاه بسه پيشسطهاد
دبير کميسيون.
تبصره  -6مدير کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ،مدير کل امور آموزشسي،
مدير کل تظ يالت تکميلي و مدير کل امور فرهطگي چطانچه عضو هيسأت علمسي
باشطد ،براي عضويت در کميسيون در اواويت قرار دارند.
تبصره  -1کليه اعضاي با حکم رياست دانشگاه مط وب ميشوند و رونوشست
حکم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارساخ ميگردد.
ماده  -1نحوه ارجاع پروندهها به کميسيون
کميسيون وضعيت تظ يلي و درخواستهائي کسه بسه يکسي از دو طريسق زيسر
ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار ميدهد:
 -1موارديکه پ از طرح در کميسيون آموزشي با شوراي تظ يالت تکميلي
دانشگاه يا امضاي معاون آموزشي به کميسيون ارجاع شود.
 -7تقاضاي دانشجوياني که به تشخيص ريي دانشگاه ،معاون دانشجويي و يا
 -1پطج بطد فوق درتاري  33/4/7به ت ويب وزير علوم ،تظقيقات و فطاوري رسيد.
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معاون آموزشي به کميسيون ارجاع گردد.
تذکر  -1جلسات کميسيون با حضسور ريسي دانشسگاه ،معساونين دانشسجويي،
آموزشي و ن ف بهعالوه يک اعضا رسيمت مييابد و ت ميمات کميسيون بسا رأي
مثبت ن ف به اضافه يک کليه اعضا معربر ميباشد.
تبصره -در صورت عدم امکان حضور ريي

دانشگاه ،جلسه با حضور نمايطده

تاماالخريار ايشان تشکيل خواهد شد.
تذکر  -7جلسات کميسيون حداقل هر  15روز يکبار و در صورت ضرورت بطا
به تشخيص دبير کميسيون بهصورت فوقااعاده تشکيل ميشود.
تذکر  -3صورتجلسات کميسيون بسا شسرح وضسعيت تظ سيلي دانشسجويان و
داليل خاص بودن آنها پ از امضاي کليه اعضاي حاضر در جلسسه جهست تأييسد
ريي دانشگاه ارساخ ميگردد.
تذکر  -4آراي صادره پ از امضاي ريي دانشگاه و ابالغ به معاون آموزشسي
الزماالجراست.
تذکر  -5دبير کميسيون پ از بررسي مقدماتي سوابق امسر ،مسوارد را جهست
رسيدگي در کميسيون مقرح مينمايد.
ماده  -7گزارش به کميسيون مرکزي بررسي موارد خاص
دبير کميسيون موظف است حداقل هسر دو مساه يسکبسار گزارشسي مکرسوب از
فعاايتها و م وبات را به همراه صورتجلسات کميسيون بسه کميسسيون مرکسزي
بررسسسي مسسوارد خسساص مسسسرقر در حسسوزه معاونسست دانشسسجويي وزارت فرهط س و
آموزشعااي ارساخ کطد.
ماده  -6موارد استثنايي
مواردي را که از اخريارات کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمسيباشسد و
کميسيون دانشگاه تشخيص ميدهد تا در کميسيون مرکزي بررسي موارد خساص
رسيدگي گردد وضعيت تظ يلي دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارک
با امضاي رياست دانشگاه به کميسيون مرکزي بررسي موارد خاص ارساخ شود.
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تذکر -آراي کميسيون مرکزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعااي الزماالجراست.
ماده -3
آراي کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد
بررسي قرار ميگيرد و چطانچه خارج از اخريسارات کميسسيون دانشسگاه تشسخيص
داده شود به آن رسيدگي خواهد شد.
ايسسن آيسسيننامسسه در  2مسساده در تسساري  24/17/19بسسه تأييسسد وزيسسر فرهط س و
آموزشعااي رسيد و از تاري ت ويب جايگزين آييننامه قبلي ميشود.
موضوع ادامه تظ يل دانشجويان ورودي ساخ  29که با توجه به مفاد ماده 76
آييننامه آموزشي دورههساي کسارداني و کارشطاسسي م سوب ارديبهشست مساه 29
شورايعااي برنامهريزي در شرف اخراج قرارگرفرهاند در کميسيون مرکزي بررسي
موارد خاص مورخ  32/7/4مورد قرار گرفت و مقرر شد به کميسيون بررسي موارد
خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزشعااي اجازه داده شود تا تقاضاي ادامه تظ يل
دانشجويان ورودي ساخ  29و ساخهساي بعسد از آن را کسه بسا توجسه بسه مقسررات
آموزشي بدايل مشسروطي بسيش از حسد مقسرر در شسرف اخسراج قرارگرفرسهانسد را
بهصورت مورد بررسي و در صورت داشرن شرايط خاص بهشرط آنکه ميانگين کل
نمراتشان کمرر از ده نباشد و در نيمساخهساي بعسدي مشسروط نگردنسد بسا ادامسه
تظ يل آنان موافقت نمايطد .همچين دانشگاه ميتواند موارديکه از طرف دانشگاه
خاص تشخيص داده ميشود وايکن ت ميمگيري درباره آنهسا خسارج از اخريسارات
کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ميباشد را براي بررسي و اتخاذ ت ميم بسه
همراه وضعيت تظ يلي دانشجو حسب فرم مربوط به کميسيون مرکسزي بررسسي
موارد خاص ارساخ نمايد.
وزير فرهط

و آموزشعااي -سيدمظمدرضا هاشمي گليايگاني

