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آييننامه اجرايي دروس پيشنياز دانشگاهي براي
دانشجويان دورههاي كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد
پيوسته تمام رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي مصوب جلسه  722مورخ 1121/7/4
شورايعالي برنامهريزي
ماده  -1آن دسته از پذيرفتهشدگان آزمون سراسري دانشگاا هگا و مؤسسگا
آموزشعالي كه نمرة خام امتحان آنها در آزمون ورودي ،در يك يگا ندگد درا از
دروا :رياضي ،فيزيك ،شيمي ،زيست شداسي ،زبگان فارسگي و زبگان خگار ي و
ديار دروا تخصصي متداسب با رشته ،از %05حد نصاب نمر خام مربوط بگه آن
درا يا دروا كمتر باشد ،موظفدد حسب نياز رشگته ،آن درا يگا دروا را بگه
ميزان  2تا  4واحد (به تشخيص شوراي آموزش مؤسسه) و عالو بر دروا مددرج
در برنامههاي مصوب ،باذراندد.
تبصره -سازمان سدجش آموزش كشور يا دفتر آزمون دانشگاا آزاد اسگالمي
موظفدد در پايان هر آزمون سراسري كارنامه پذيرفتهشدگان را كه شگامل نمگرا
خام ،مواد امتحاني و ديار اطالعا ضروري اسگت ،همزمگان بگا اعگالم نتگاي  ،در
اختيار دانشاا ها و مؤسسا آموزشي عالي قرار دهدد.
ماده  -7ارايه دروا پيشنياز دانشااهي و ناوناي ا راي آنها در دانشاا هگا
و مؤسسا آموزشعالي ،از هر حيث ماندد ديار دروا دانشااهي و تابع مقگررا
آموزشي است ،نمر اين دروا در كارنامه دانشجو ثبت مگيگگردد و در ميگاناين
نمرا پايان نيمسال و همچدين در مياناين كل نمرا دانشجو محاسبه ميشگود
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و از لحاظ مشروطي ،قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.
ماده  -1به حداكثر طول دور تحصيل دانشگجوياني كگه حگداقل  8واحگد از
دروا پيشنياز دانشگااهي را گذرانگد باشگدد ،يگك نگيمسگال تحصگييي افگزود
ميشود.
ماده  -4مسؤوليت ا راي دروا پيشنياز دانشااهي بر عهگد دانشگاا هگا و
مؤسسا آموزشعالي است و همچدين محتوا و ريز مواد درسي دروا پگيشنيگاز
نيز توسط شوراي آموزشي دانشاا تعيين و به مرحيه ا را گذارد ميشود.
تبصره -دانشاا ها و مؤسسا آموزشعالي موظفدد يك نسگخه از ريگز مگواد
درسي دروا پيشنياز دانشااهي را كه تهيه و ا گرا مگيكددگد بگراي اطگالب بگه
شورايعالي برنامهريزي ارسال دارند.
ماده  -5اين آييننامه در  0ماد و  2تبصر در يسه  272مورخ 3171/2/4
شورايعالي برنامهريزي بهتصويب رسيد و از اول مهر ما  3171قابل ا را اسگت و
از اين تاريخ آييننامه قبيي و كييه بخشدامههاي مغاير با آن لغو ميگردد.
وزير فرهدگ و آموزشعالي -سيد محمدرضا هاشمي گيپايااني

