
آئين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات 
  آموزش عالي

******************************  
مؤسسـات   دانشـگاهها و  كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميـده مـي شـود در   

ط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كـه مـورد خـاص    اين آيين نامه فق آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد
  .نمايد اي نهايي صادرر تشخيص داده مي شوند رسيدگي و

  :ـ تعريف موارد خاص1ماده 
اختيار آنها كه  ه ودارا موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از

رسيدگي  يين نامه هاي موجود ممكن نيست وآ حل آن با مقررات و ه گرديده وتحصيلشان مؤثر بوده با مشكل مواج در
  .همه جانبه نياز داشته باشد قضاوت دقيقتر و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و به مشكالت تحصيلي آنها و

  :ون يـ اختيارات كميس 2ماده 
راج آموزشي مؤسسه آموزش عالي را بـه صـورت   حال اخ در كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و

  .راي خود را صادر مي نمايد چارچوب اختيارات زير تصميم گيري و در خاص بررسي مي كند و موردي و
  و كارشناسي ارشد پيوسته  اختيارات مربوط به دانشجويان دوره هاي كارداني ، كارشناسي ـ  الف
 آئـين نامـه آموزشـي دوره هـاي كـارداني و      27با وجود رعايت مـاده   اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه :1-الف

معرض اخراج قرارگرفته اند بـه شـرط آنكـه ميـانگين      شوراي عالي برنامه ريزي در 69كارشناسي مصوب اسفند 
  .آن ديگر مشروط نگردند بعد از نباشد و  ده شان كمتر ازكل

ه دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براسـاس آئـين نامـه آموزشـي     يك دانشگاه ب اجازه انتقال موقت يا دائم از :2-الف
   .مقصد صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبداء و موجود واجد شرايط انتقال نيستند در

و دانشـگاه پيـام نـور بـه دانشـگاهها       انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتقاعي ، نيمه متمركـز و  :تبصره
كميسـيون   توسط نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و سات آموزش عالي دولتي وموس

 و دانشـگاه پيـام نـور    شـبانه، دوره روزانه به دوره  ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از. قابل بررسي نمي باشد
  .درباره آن تصميم گيري كند رسي قرارداده ومؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را مورد بر

كارشناسـي   موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانشجويان دوره هـاي كـارداني و   :3-الف
كارشناسي ارشد پيوسته اي كه مدت مجاز تحصيل آنان  نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و دو ناپيوسته و

  .نداشته باشد منعي حاظ ساير مقررات آموزشيل ادامه تحصيل آنها از پايان رسيده و برابر مقررات به
موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به داليل موجه با ارائه مدارك مستدل حداكثر يك بـار بـراي    :4-الف

  .لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند مشكلي از ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و ثبت نام و
  .مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شود :تبصره

موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب درسنوات تحصيلي دانشجوياني كه باارائه مدارك مستدل  :5-الف
ويا كساني كه بـا   ي نمايندبه بيماري حاد ومزمن مبتال گرديده اند ويا خانم هايي كه دوران بارداري وزايمان را سپري م

  .تاييد وزير مربوط به كارآنان نياز مبرم مي باشد
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 مقطع تحصـيلي در  همان گروه آزمايشي و ازيك رشته به رشته اي ديگر درموافقت با تغيير رشته دانشجويان  :6-الف
اقل نمره آزمون سراسري حفظ حد بادست داده باشد  رشته فعلي خود را از صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در

  .سهميه مربوط  كل كشور در رشته مورد تقاضا در
صورتي كه دانشجو توانايي  يك گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در موافقت با تغيير رشته دانشجويان از :7-الف

نسـبت نمـره آزمـون    دست داده باشد به شرط داشتن حداقل  خود را ازكليه رشته هاي گروه آزمايشي  ادامه تحصيل در
  .سهميه مربوط  كل كشور در سراسري رشته مورد تقاضا در

  اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته :ب
موافقت با يك نيسمال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصـيل آنـان برابـر     :1-ب

  .اير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستندلحاظ س از مقررات به پايان رسيده و
سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل  موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در :2-ب

يا كساني كه  زايمان را سپري مي نمايد و يا خانم هايي كه دوران بارداري و مزمن مبتال گرديده اند و به بيماري حاد و
  .تاييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشدبا 
  :دركليه موارد اصول زير بايد رعايت شود ـ  ج

  حفظ كيفيت آموزشي )1
 حفظ حداقل واحد مقرر و معدل الزم براي فراغت از تحصيل  )2

 حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس )3

 سهميه مربوط حفظ حداقل نمره آزمون ويا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد دركل كشور در )4

 عدم تغيير مقطع تحصيلي ازپايين تر به باالتر )5

  :تركيب اعضاء) 3ماده 
  رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميسيون  )1
 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به عنوان دبير كميسيون  )2

 معاون آموزشي دانشگاه  )3

 چهار نفر از اعضاء هيات علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون  )4

آموزشي ، مدير كل تحصيالت تكميلي و مـدير كـل    مدير كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر، مديركل امور:  1تبصره
  .امورفرهنگي چنانچه عضو هيأت علمي باشند براي عضويت دركميسيون دراولويت قراردارند

كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوند و رونوشـت حكـم آنـان بـراي معاونـت دانشـجويي       :  2تبصره
  .وزارت ارسال مي گردد

  :نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون ) 4ماده 
  :كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهايي كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد

مواري كه پس ازطرح دركميسيون آموزشي با شوراي تحصيالت تكميلي دانشـگاه بـا امضـاء معـاون      -1
  .آموزشي به كميسيون ارجاع شود

تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئـيس دانشـگاه، معـاون دانشـجويي ويـا معـاون آموزشـي بـه          -2
 .كميسيون ارجاع گردد



عاونين دانشجويي، آموزشي ونصف به عالوه يك اعضا رسـميت  جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه، م: 1تذكر
  .مي يابد وتصميمات كميسيون با راي مثبت نصف به اضافه يك كليه اعضاء معتبر مي باشد

  .درصورت عدم امكان حضور رئيس دانشگاه، جلسه با حضور نماينده تام االختيار ايشان تشكيل خواهد شد : 2تبصره
روز يكبار و در صورت ضرورت بنا به تشخيص دبير كميسـيون بـه صـورت     15هر  اقلجلسات كميسيون حد:  2تذكر

  .فوق العاده تشكيل مي شود
صورت جلسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و داليل خاص بودن آنها پس از امضاء كليـه   : 3تذكر

  .اعضاء حاضر درجلسه جهت تأئيد رئيس دانشگاه ارسال مي گردد
  .راء صادره پس از امضاء رئيس دانشگاه وابالغ به معاون آموزشي الزم االجراستآ : 4تذكر
  .كميسيون مطرح مي نمايد بررسي مقدماتي سوابق امر، موارد را جهت رسيدگي در دبير كميسيون پس از : 5تذكر
  :گزارش به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ) 5ماده 

ه يك بار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ما
كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عـالي  

  .ارسال كند
  :موارد استثنايي ) 6ماده 

ي باشد و كميسيون دانشـگاه تشـخيص مـي    مواردي را كه ازاختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نم
در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرم مربوط به همـراه   دهد تا

  .ساير مدارك با امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال شود
  .شگاهها و مؤسسات آموزش عالي الزم االجرا استآراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دان :تذكر
  ):7ماده 

آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچـه خـارج از   
  .اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهدشد

تاريخ تصـويت جـايگزين    از به تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و 16/11/74ماده در تاريخ  7اين آيين نامه در 
  .آيين نامه قبلي مي شود



  بندهاي الحاقي به آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص
  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

*************************************************************** 

موافقت يا يكسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مجاز تحصيل آنان برابر  ) :اصالحي(1-ب
  .لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند از مقررات به پايان رسيده و

موارد صورت موافقت كميسيون بررسي  يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در موافقت با انتقال دائم دانشجو از :3-ب
  .خاص دانشگاههاي مبدأ ومقصد

مؤسسات آموزش  دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و دولتي و انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير :تبصره
توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال  عالي دولتي مطلقاً ممنوع است و

 داده و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را مورد بررسي قرار لتي به دانشگاه پيام نور وانشگاههاي دود دانشجويان از
 .درباره آن تصميم گيري نمايند



  آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص 2ماده بند الحاقي به 
  سسات آموزش عاليؤدانشگاهها و م

******************************************************************** 

شـوراي عـالي    1376آيين نامه آموزشي مصوب ارديبهشت ماه سال  29ماده  4اختيارات مندرج درتبصره  :8-الف

  .شود برنامه ريزي به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي واقع در شهر تهران واگذار مي

كميسيون اين دانشگاهها بايد ساالنه حداقل به ميزان سه درصد ظرفيت پذيرش خود را ازميان دانشجويان واجد شرايط 

  .آيين نامه آموزشي پذيرش نمايند 29انتقال به شهر تهران مندرج درماده 

كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها مي توانند درباره تقاضاي انتقال سـاير دانشـجويان داراي شـرايط     :1صره تب

ماده آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش    2خاص براساس مفاد بند الف ـ  

  .عالي تصميم گيري نمايند

خاص وزارت مي تواند ساالنه به ميزان يك درصد ظرفيت پذيرش به هـر   كميسيون مركزي بررسي موارد :2تبصره 

  .دانشگاه دانشجوي انتقالي معرفي كند

 



  آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص 2ماده بند الحاقي به 

  سسات آموزش عاليؤدانشگاهها و م
******************************************************************** 

افزايش سنوات تحصيلي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر آيين نامـه آموزشـي بـه پايـان      -1

ظ ساير مقررات آموزشي محاز است، بنا به تقاضاي كتبـي دانشـجو حـداكثر    رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحا

 براي دو نيمسال در نظام شبانه 

و بعد كه عليرغم برخـورداري از مفـاد بخشـنامه شـماره      76سال رودي موافقت با ادامه تحصيل دانشجوياني و -2

به يـك نيمسـال   ) كارشناسي يا كارداني(معاون دانشجويي وزارت براي اخذ مدرك  20/2/78مورخ  3282/41

 دانشجو در نظام شبانه فرصت اضافي نياز دارند بنا به تقاضاي 

تحصيلي به دانشـجوياني كـه بـه مأموريـت خـارج      سه سال مرخصي بدون احتساب در سنوات  اعطاي حداكثر -3

 اعزام مي شوند، به شرط تأييد معاون ذيربط وزارت متبوع دانشجو

بـيش از  كه به داليلي موجـه  دانشجوياني دانشگاه پيام نور با بازگشت به تحصيل بررسي درخواست و موافقت  -4

روط به نداشتن مشكل نظـام وظيفـه و   تحصيل مراجعه ننموده اند، مشيك نيمسال براي انتخاب واحد و ادامه 

اين بخشنامه و با  1و با استفاده از بند ) برابر آيين نامه آموزشي(طي سنوات مجاز اتمام تحصيالت خود امكان 

 رعايت ضوابط دانشگاه پيام نور

بررسي درخواست و موافقت دانشگاه پيام نور با پذيرش دانشجوياني كه در دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش      -5

الي حضوري دولتي حق ادامه تحصيل از آنها سلب شده است، در صورت معرفي دانشگاه مربوط بـراي ادامـه   ع

 تحصيل در دوره نيمه حضوري و با رعايت ضوابط دانشگاه پيام نور

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي در      2بند به ماده  5الحاق 

  .به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است و از تاريخ ابالغ قابل اجرا است 2/4/83تاريخ 

 


