
 

آيين نامه اجرايی کميسيون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و 
  وزير علوم، تحقيقات و فناوری ٢٧/٧/١٣٨٧مؤسسات آموزش عالی مصوب 

  مقدمه

 بدين وسيله کميسيون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به نيابت از طرف کميسيون مرکزی بررسی موارد خاص وزارت
  صادر نمايد. تشکيل می گردد تا با رعايت مفاد اين آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلی دانشجويانی که مورد خاص تشخيص داده می شوند رسيدگی و رای نهايی

  ) تعاريف١ماده 

آنها با مشکل مواجه گرديده و رفع آن با موارد خاص: به وضعيت دانشجويانی اطالق می شود که جريان تحصيل آنان به عللی خارج از اراده و اختيار  - ١- ١
  مقررات و آيين نامه های موجود ممکن نيست.

  مؤسسه: کليه دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی، غيردولتی و آموزشکده های فنی و حرفه ای استان. - ١- ٢

  زش عالی.کميسيون استانی: کميسيون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و مؤسسات آمو - ١- ٣

  کميسيون مرکزی: کميسيون مرکزی بررسی موارد خاص وزارت. - ١- ۴

  وظايف و اختيارات کميسيون استانی - ٢ماده 

همه جانبه  کميسيون استانی، مسؤول رسيدگی به مشکالت تحصيل دانشجويان و ارايه راه حل منطقی برای پرونده هايی که بررسی بيشتر و قضاوت دقيق تر و
می باشد. لذا مسايل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و محروم از تحصيل مؤسسات به داليل آموزشی به صورت موردی و خاص، بررسی و نياز دارد، 

  در چارچوب اختيارات زير تصميم گيری می شود و رای صادره کميسيون استانی برای مؤسسات متعلق به پرونده الزم االجرا می باشد.

  رات مربوط به دانشجويان دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته؛الف) وظايف و اختيا

از ده  ) صدور اجازه ادامه تحصيل به دانشجويانی که با وجود رعايت مقررات آموزشی در شرف اخراج قرارگرفته اند، به شرط آنکه ميانگين کل کمتر١- الف
  نباشد.

  جويان دوره کارشناسی ارشد پيوسته در فاصله ای که به دوره کارشناسی ارشد می رسند ضروری است.رعايت مقررات آموزشی برای دانش - تبصره

واجد شرايط  ) صدور اجازه انتقال موقت (مهمانی) يا انتقال دائم از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجويانی که براساس آيين نامه آموزشی موجود٢- الف
  افقت دانشگاه های مبدا و مقصد).انتقال نيستند (در صورت مو

غيرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پيام نور به دانشگاه ها و مؤسسات  - انتقال دائم دانشجويان مؤسسات آموزش عالی غيردولتی - تبصره
وع است. بالعکس کميسيون استانی می تواند تقاضای انتقال آموزش عالی دولتی و نيز انتقال دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) به دوره روزانه مطلقا ممن
غيرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصميم  - دانشجويان از دوره روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی

  گيری کند.

اکثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده ولی ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير ) موافقت با افزايش سنوات تحصيلی دانشجويانی که حد٣- الف
  مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

ده و ننمو ) موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجويانی که بداليل موجه (با ارايه مدرک مستدل) چند نيم سال برای انتخاب واحد و ادامه تحصيل مراجعه۴- الف
  مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

ی حاد و ) موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصيلی دانشجويانی که دارای مشکالت حاد خانوادگی هستند و يا با ارايه مدرک مستدل به بيمار۵- الف
نمايند و يا دانشجويانی که با تاييد باالتری مقام دستگاه اجرايی ذی ربط به مزمن مبتال گرديده اند و يا خانم هايی که دوران بارداری و زايمان را سپری می 

  سال نياز مبرم باشد. ٣خدمات آنان برای حداکثر 

مه ) موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يک رشته به رشته ای ديگر در همان گروه آزمايشی و مقطع تحصيلی در صورتی که دانشجو توانايی ادا۶- الف
  در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته موردتقاضا در کل کشور در سهميه مربوط. تحصيل

گروه آزمايشی به گروه آزمايشی ديگر در صورتی که دانشجو توانايی ادامه تحصيل در کليه رشته های گروه  ) موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يک٧- الف
  آزمايشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته موردتقاضا در کل کشور در سهميه مربوط.



  ب) وظايف و اختيارات مربوط به دانشجويان دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته؛

آنان برابر مقررات به پايان رسيده ولی از لحاظ ساير مقررات آموزشی ) موافقت با افزايش سنوات تحصيلی دانشجويانی که حداکثر مدت مجاز تحصيل ١- ب
  مجاز به ادامه تحصيل هستند.

ی حاد و ) موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصيلی دانشجويانی که دارای مشکالت حاد خانوادگی هستند و يا با ارايه مدرک مستدل به بيمار٢- ب
انم هايی که دوران بارداری و زايمان را سپری می نمايند و يا دانشجويانی که با تاييد باالتری مقام دستگاه اجرايی ذی ربط به مزمن مبتال گرديده اند و يا خ

  سال نياز مبرم باشد. ٣خدمات آنان برای حداکثر 

برای انتخاب واحد و ادامه تحصيل مراجعه ننموده و ) موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجويانی که بداليل موجه (با ارايه مدرک مستدل) چند نيم سال ٣- ب
  مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

د (در صورت ) اجازه انتقال موقت يا دائم از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجويانی که براساس آيين نامه آموزشی موجود مجاز به انتقال نيستن۴- ب
  در موارد استثنايی و خاص). موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد

غيرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پيام نور به دانشگاه ها و مؤسسات  - انتقال دائم دانشجويان مؤسسات آموزش عالی غيردولتی - تبصره
يسيون استانی می تواند تقاضای انتقال دانشجويان از دوره آموزش عالی دولتی و نيز انتقال دانشجويان نوبت دوم به دوره روزانه مطلقا ممنوع است. بالعکس کم

  غيرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصميم گيری کند. - روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی

  ج) در کليه موارد اصول زير بايد رعايت شود:

  متوسط گروه آموزشی به باال؛) حفظ کيفيت آموزشی در حد ١- ج

  ) حفظ حداقل واحد مقرر و ميانگين الزم برای فراغت از تحصيل؛٢- ج

  ) حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس؛٣- ج

  ) حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسری برای تغيير رشته حسب مورد در کل کشور در سهميه مربوط؛۴- ج

  حصيلی از پايين تر به باالتر؛) عدم تغيير مقطع ت۵- ج

  ) عدم اجازه ادامه تحصيل به دانشجويان دوره کارشناسی ارشدی که بيش از حد مقرر مشروط شده اند.۶- ج

  ترکيب اعضای کميسيون استانی - ٣ماده 

  يون استانی؛رييس دانشگاه دولتی منتخب استان (با نظر معاونان دانشجويی و آموزشی وزارت) به عنوان رييس کميس - ١- ٣

  معاون آموزشی دانشگاه دولتی منتخب استان به عنوان نايب رييس کميسيون استانی؛ - ٢- ٣

  معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه دولتی منتخب استان به عنوان دبير و سخنگوی کميسيون استانی؛ - ٣- ٣

  معاونان آموزشی ساير دانشگاه های دولتی استان؛ - ۴- ٣

  ر دانشجويان شاهد و ايثارگر يکی از دانشگاه های استان؛مدير امو - ۵- ٣

  رييس دانشگاه پيام نور استان؛ - ۶- ٣

  غيرانتفاعی به انتخاب رؤسای کليه مؤسسات مذکور آن استان؛ - رييس يکی از مؤسسات آموزش عالی غيردولتی - ٧- ٣

  ب مورد با دعوت دبير کميسيون استانی (بدون حق رای).معاونان دانشجويی و فرهنگی ساير دانشگاه های دولتی استان حس - ٨- ٣

حکم رييس کميسيون استانی توسط معاون دانشجويی وزارت و ساير اعضا با پيشنهاد رييس کميسيون و حکم معاون دانشجويی وزارت به مدت دو  - ١تبصره 
  سال صادر می گردد.

  يگری نمی باشد.عضويت مندرج در اين ماده قابل واگذاری به شخص د - ٢تبصره 

  نحوه تشکيل جلسات کميسيون استانی - ۴ماده 



جلسات کميسيون با حضور رييس (و در موارد استثنايی نايب رييس) و با شرکت دو سوم اعضا رسميت می يابد و تصميمات کميسيون با رای مثبت  - ١- ۴
  نصف به عالوه يک اعضای دايم کميسيون معتبر می باشد.

  ون استانی حداقل هر ماه يک بار و در صورت ضرورت بنا به تشخيص دبير کميسيون استانی به صورت فوق العاده تشکيل می شود.جلسات کميسي - ٢- ۴

  دبير کميسيون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر، موارد را جهت رسيدگی در کميسيون مطرح می نمايد. - ٣- ۴

حصيلی دانشجويان و داليل خاص بودن آنها پس از امضای کليه اعضای حاضر در جلسه به رييس صورت جلسات کميسيون استانی با شرح وضعيت ت - ۴- ۴
  دانشگاه تقديم می گردد.

  آرای صادره فقط پس از تاييد رييس کميسيون و ابالغ به دانشگاه محل تحصيل الزم االجراست. - ۵- ۴

  نحوه ارجاع پرونده ها به کميسيون استانی - ۵ماده 

  وضعيت تحصيلی و درخواست هايی که فقط به يکی از دو طريق زير ارجاع می گردد را مورد رسيدگی قرار می دهد:کميسيون 

رسی تقاضای دانشجويانی که به تشخيص مدير کل امور دانشجويان داخل وزارت، رييس کميسيون استانی، دبير کميسيون استانی، يا رييس کميسيون بر - ١- ۵
  کميسيون استانی ارجاع گردد.موارد خاص دانشگاه به 

تقاضای دانشجويان مؤسساتی که دارای مجوز تشکيل کميسيون بررسی موارد خاص نيستند پس از طرح در شورای آموزشی يا شورای تحصيالت  - ٢- ۵
  تکميلی مؤسسه و با امضای رييس يا معاون آموزشی مؤسسه به کميسيون استانی ارجاع شود.

  ون مرکزیگزارش به کميسي - ۶ماده 

به دبير کميسيون موظف است حداقل هر سه ماه يک بار گزارشی مکتوب از فعاليت ها و مصوبات را به همراه رونوشت صورت جلسات کميسيون استانی 
  کميسيون مرکزی مستقر در معاونت دانشجويی وزارت، ارسال نمايد.

  موارد استثنايی - ٧ماده 

می دهد تا در کميسيون مرکزی رسيدگی گردد، بايد شامل وضعيت تحصيلی دانشجو حسب کاربرگ مربوط به همراه پرونده هايی که کميسيون استانی تشخيص 
  ساير مدارک و پيشنهاد مشخص کميسيون بوده و برای تصميم گيری نهايی فقط با امضای رييس کميسيون استانی به کميسيون مرکزی ارسال گردد.

اکثر طی دو ماه رسيدگی و اظهارنظر قطعی خواهد نمود. در صورت عدم ارسال پاسخ از سوی کميسيون مرکزی کميسيون مرکزی موضوع و پيشنهاد را حد
  پس از گذشت دو ماه از ارسال مدارک، پيشنهاد اوليه کميسيون استانی (ارسال شده به کميسيون مرکزی) تاييد تلقی و قابل اجرا می باشد.

  ستانی برای کليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی الزم االجراست.آرای کميسيون مرکزی يا کميسيون ا - تذکر

  نظارت و ارزيابی - ٨ماده 

ن، عملکرد کميسيون استانی از طرف وزارت به صورت ساليانه مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت. در اين ارزيابی چگونگی انجام امور جاری کميسيو
مشی آموزش عالی، ايجاد وحدت رويه بين کليه کميسيون ها موردبحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد پيشنهادات روان سازی امور و پيام رسانی خط 

 گرفت. ارزيابی عملکرد کميسيون استانی توسط هيات نظارت، بررسی و در صورت عدم رعايت اختيارات واگذار شده تصميمات الزم جهت ادامه کار
  اتخاذ خواهد شد. کميسيون استانی توسط معاون دانشجويی وزارت

  رسيدگی به اعتراضات - ٩ماده 

اهد داد و در چنانچه دانشجويی نسبت به آرای صادره توسط کميسيون استانی اعتراض داشته باشد ابتدا درخواست خود را به رييس کميسيون استانی ارايه خو
  ت وزارت تقاضای رسيدگی نمايد.صورت عدم رسيدگی، دانشجو می تواند از طريق دفتر بازرسی و پاسخ گويی به شکايا

به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوری رسيد و از تاريخ تصويب به مدت دو  ٢٧/٧/٨٧اين آيين نامه در ده ماده، پنج تبصره و يک تذکر در تاريخ  - ١٠ماده 
  سال به صورت آزمايشی قابل اجرا می باشد.

یمحمد مهدی زاهد - وزير علوم، تحقيقات و فناوری  

 


