
 برگشت به ليست آئين نامه ها

 آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته 

 مقدمه 

 تعاريف 

 استثنائات موارد آيين نامه آموزشي در رشته هاي پرستاري ، مامايي ، بهداشت و پيراپزشكي 

 شرايط ورود به دانشگاه : فصل اول 

 ثبت نام : فصل دوم 

 نظام آموزشي:فصل سوم 

  نظام درسي:فصل چهارم

  تعدادواحدهاي درسي وطول مدت تحصيل:فصل پنجم

  حضور وغياب دانشجو: فصل ششم 

 حذف واضافه درس: فصل هفتم 

 ارزشيابي تحصيلي دانشجو: فصل هشتم 

  مرخصي تحصيلي: فصل نهم 

  انصراف از تحصيل: فصل دهم 

 دانشجويان انتقالي و ميهمان: فصل يازدهم

 تغيير رشته: فصل دوازدهم 

 معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي: فصل سيزدهم 

  فراغت از تحصيل:  فصل چهاردهم 

 تقويم دانشگاهي : فصل پانزدهم 

 آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت :فصل شانزدهم 
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 آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان :فصل هفدهم

 آيين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر  :١ضميمه 

   معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان وفارغ التحصيالن مراآز تربيت معلم با دروس دانشگاهي : :٢ضميمه 

 فهرست

  مقدمه
 

مورد  ١/٧/٧٨و  ٣٠/١/٧٦،  ١٦/١/٦٩آه در تاريخ هاي  ١٣/٦/٦٧سال از اجراي نخستين آيين نامه آموزشي دوره هاي آارداني و آارشناسي مصوب مورخ  ١۵
نيز الزاما در آميسيون تدوين آيين نامه ها مورد بازبيني قرار گرفته و برخي از مواد اصالح و  ١٣٨١اين آيين نامه درپاييز سال . تجديد نظر قرار گرفته مي گذرد

 .برطرف گرديده است ١٣٨٢اشكاالت آن با اعمال نظرات واحدها در شهريور ماه 

آيين نامه جديد مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي حاآم بر دوره هاي آارداني و آارشناسي است آه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي آليـه
بديهي است تنها وجود ضوابط دقيق آافي نيست بلكه نحوه اجــرا و بـه آاربستــن. واحدها و مراآز آموزشي به منظور ارتقاء آيفيت آموزش ، تدوين يافته است                 

 : در عين حال تذآر چند نكته را ضروري مي دانيم . درست مفاد آن توسط مسؤوالن اجرايي و نيز همكاري صميمانه استادان و دانشجويان را طلب ميكند

تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول اين آيين نامه مجاز نيست و چنانچه در موارد استثنايي نياز بــه رفـع ابهـام در عبــارات آن مشاهــده شــود منحصـرا بــر - ١
 .عهده آميسيون مزبور مي باشد

هاي آموزشـي ، مدرسـان ، آارشناســان آموزشـي و -  ٢ مسؤوليت اجراي آيين نامه بر عهده مسؤوالن واحدهاي دانشگـاهي ، اسـاتيد راهنمــا ، مـديران گروه
 .دانشجويان است

ژه هنگام نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي دانشجويان را از اهم مواد آيين نامه آگاه واحدهاي دانشگاهي موظف اند درآغاز هر سال تحصيلي به وي            - ٣
 .ساخته ودر صورت لزوم نسخه هايي از آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند

 .انتخاب دروس با مشورت و تاييد استاد راهنما و تاييد مدير گروه آموزشي مربوط صورت گيرد تا دانشجو با مشكل آموزشي مواجه نگردد - ۴
استادان واحدها و مراآز آموزشي بايد نهايت دقت و توجه را در تصحيح اوراق امتحاني دانشجويان مبذول دارند ودر مهلت مقرر در آيين نامه ، نمــرات نهايــي - ۵

چه بي توجهي به اين مهم ،بخش قابل تو جهي از آيين نامه را معطل گذاشـته احتمـاال موجـب تضييــع حقـوق. امتحانات دانشجويان را به آموزش تحويل نمايند         
 .دانشجويان خواهد شد

يقينا نتايج حاصل از اجراي دقيـق. در پايان اميد است با ابالغ اين آيين نامه بسياري از مشكالت واحدهاي دانشگاهي از نظر مقررات آموزشي برطرف شود                                  - ۶
 .اين آيين نامه توسط مجريان ، به خصوص معاونان آموزشي مي تواند در بهبود و تكميل روند آموزش در دانشگاه موثر باشد

            دآتر عبداله جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

 فهرست

  تعاريف

 
 دانشگاه

وجه تمايز دانشگــاه از سـاير مؤســسات آمــوزش عــالي ،. يك مؤسسه آموزش عالي است آه حداقل داراي سه دانشكده يا دو دانشكده و دو آموزشكده باشد       

 .است) آارشناسي ارشد و دآتري(فعاليت آن در دوره هاي تحصيالت تكميلي 

 دانشكده

 .مانند دانشكده علوم ،دانشكده برق ،دانشكده الهيات و نظايرآن. دانشكده واحدي از يك دانشگاه است آه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد

 گروه آموزشي

مانند گرو رياضـي ، گـروه معــارف اسـالمي و.گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه استكه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد                            

 .نظاير آن

 دوره هاي تحصيلي

دوره تحصيلي مجموعه اي از دروس منسجم ، هماهنگ و به هم وابسته در يك رشته تحصيلي آه در نظام خاص در مدتي معين به صـورت منظـم بـه دانشجـو

 ...د تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود مانند دوره هي آارداني ، آارشناسي ، آارشناسي ارشد وارائه مي شو

 رشته

-علوم پزشكي ، علــوم انســاني ، علــوم پايــه ، فــني و مهندسـي ، آشــاورزي ، هـنر ، تربيـت معلـم و علمــي         (رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي         
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 .است آه از لحاظ موضوع آامال مشخص واز ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك آارآيي مشخص مي انجامد) آاربردي 

 گرايش

درصـد آــل واحـدهاي رشـته ٧اختالف دروس در دو گرايش از يك رشـته نبايــد از            . هر يك از شعب يك رشته آه ناظر بريك تخصص باشد گرايش ناميده مي شود               

 .درصد آل واحدها بيشتر باشد ٣٠آمتر و از 

 استاد

 .هر مدرس آه مسؤوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد استاد ناميده مي شود

 

 فهرست

 استثنائات موارد آيين نامه آموزشي در رشته هاي پرستاري ، مامائي ، بهداشت و پيراپزشكي

 

جلسه يك ساعتي تدريس مي شود بـه ١٧در رشته هاي فوق الذآر در         )آيين نامه آموزشي       ١١موضوع ماده    (يك واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي             - ١

 .ساعت خواهد بود ٦٨ساعت ، آارآموزي در عرصه  ٣٤همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي آزمايشگاهي 

غيبـت در دروس آـارآموزي و آـار در. (منظور گـردد   ١٧/٤زمان   ١٦/٣مشمول دروس آار در عرصه نمي گردد ودر ساير دروس نيز به جاي زمان                    ٣١مفاد ماده    - ٢

 )ساعات آن دروس بيشتر گردد ١٠/١عرصه نبايد از 

 .نظام آموزش پاره وقت مشمول رشته هاي فوق الذآر نمي گردد - ٣

فارغ التحصيالن دوره هاي آارداني اين رشته ها به شرطي مي توانند دردوره آارشناسي ناپيوسـته رشـته مربـوط ادامـه تحصيـل دهنـد آـه طـرح ذيــربط را - ۴

 .گذرانده ويا توقف طرح را دريافت داشته باشند

واحـد ١٣در رشته هاي پرستاري و مامايي مقطع آارشناسي چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرك آارداني را بر اسـاس مصوبـه نمايـد بــه شــرطي آـه                               - ۵

 .دروس آارآموزي و آار در عرصه راگذرانده باشد با رعايت ساير مقررات امكانپذير است

و ســاير شـرايط منـدرج در آييــن نامــه آموزشــي و در ١٢صدور مدرك تحصيلي براي فارغ التحصيالن رشته هاي مذآور مشروط به احراز ميـانگين آـل حـداقل                   - ۶

 .و تبصره هاي آن مي باشد ٤٧صورت لزوم اجراي ماده 

 )بدون در نظرگرفتن موضوع انتقال به سيستم پاره وقت(

 .نيمسال ماقبل مرحله آارآموزي در عرصه ، ترم آخر محسوب مي گردد - ٧

و ارائه مجوز صدور مدارك تحصيلي از سوي اداره آـل فــارغ التحصيــالن) طرح(اخذ دانشنامه فارغ التحصيلي و گواهينامه موقت پس از انجام خدمات قانوني                         - ٨

 .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ميسر مي باشد

 .شامل فارغ التحصيالن رشته هاي نامبرده نمي گردد ٦٨-٥مفاد ماده  - ٩

 .گذراند٢٠همراه با آار در عرصه تنها مي توان يك درس نظري را مشروط برآنكه قبال آنرا اخذ آرده و نمره قبولي آسب نكرده باشد با استفاده از ماده  - ١٠

 فهرست

 شرايط ورود به دانشگاه 

  

ناپيوسـته بـه شـرح      کارداني، کارشناسي و کارشناسـي          شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسالمي در دوره هاي            :١ماده  
    زير است

 .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات مربوطه ١-١

    .نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذکور ١-٢

 .پذيرفته شدن در آزمون ورودي ذيربط  ١-٣

گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مـورد تاييــد   داشتن ١-۴
مطـابق مصوبــات( آموزشـهاي حـوزوي         وزارت آموزش و پرورش براي دوره کارداني، کارشناسي پيوسته يـا برابــر آن از                       

و گواهينامه دوره کارداني رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسالمي يا ديگر) شوراي عالي انقالب فرهنگي       
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وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمـان  موسسات آموزش عالي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسالمي،
و آموزش پزشکي براي دوره کارشناسي ناپيوسته، همچنين داشتن مدرک ديپلم کاردانش يــا فـني و حرفـه اي نظـام

 .جديد متوسطه قابل قبول براي کارداني پيوسته

مگر آن دسته.دارندگان مدرک معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته شرکت نمايند                       
از فارغ التحصيالت خارج از کشور که در مدرک تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع باالتر قيد شـده

 .باشد 

 فهرست

 ثبت نام  

پديرفته شدگان در آزمون ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطالعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحد هــاي  :٢اده  م 
  .دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند در غير اينصورت در شمول متاخيرين ثبت نام قرار مي گيرند

در صورتيکه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تکميل شده باشد و واحد امکانات آموزشي الزم را براي پــذيرش دانشجويــان متـاخر داشــته باشـد مــي                                     : ٣ماده  
 .تواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطالع به مرکز آزمون اعالم نمايد

در مواردي که تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشي واحد اجـازه ثبـت - ١تبصره  
نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعــدادي از پذيرفتــه شـدگان را

 .براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد

پيوسـته و ناپيوســته و      ( و کارشناســي    ) پيوسته و ناپيوسـته و آمــوزش معلمـان           ( حداکثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي کارداني              -  ٢تبصره  
 :يکسال از زمان پذيرش در آزمون ورودي مي باشد مشروط براينکه) آموزش معلمان 

 .متقاضي ذکور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد  -الف 

 .هنگام ثبت نام مدرک پايه داشته باشد -ب 

 .در غير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد. واحد دانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد  -ج 

وواحد دانشگاهي موظف است پس از ثبت نام با اخذ شــهريه ثابـت بـر مبنـاي                مدت تاخير تا يکسال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي گردد           -د
 .سال ورود براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد

واريــز و رسـيد آنـرا بـه واحـد         ) قابل پرداخت در کليـه شـعب کشـور      ( بانک ملي تهران شعبه زبرجد  ١٤٨٦هزينه تاخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب   -ه
 .دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يکجا به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند

مي گـردد و - ٣تبصره   در مورد پذيرفته شدگان فاقد مدرک پايه؛ يکسال تاخير جزو سـنوات مجـاز تحصيلـي محســوب ن
واحد دانشگاهي بايد مرخصي تحصيلي بدون احتساب صادر و شهريه ثابت اين مدت را بر مبناي سال ورود از دانشجو

 .اخذ نمايد

دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداکثر تا يکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد                                     واحدهاي - ٤تبصره  
 .بانکي مربوط به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند

 .دانشجوي متاخر از سال شروع به تحصيل تابع مقررات مالي و آموزشي همان سال خواهد بود - ٥تبصره 

آييـن نامـه از مقطـع ٢٠ماده  شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره کارشناسي ناپيوسته که با استفاده از                   - ٦تبصره  
کارداني فارغ التحصيل مي شوند در صورتي امکان پذير است که امتحــان درس يـا دروس مزبـور قبـل از ســپري شـدن

 .سه شانزدهم از شروع کالسهاي مقطع جديد انجام شده و نمره قبولي کسب کرده باشند 

 انتخاب واحد درسي شاغل به تحصيل

ليکن   انتخاب واحد درسي به واحد هاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند                   دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي                 : ٤ماده
سه شانزدهم ساعات هــر درس بيشـتر نشــود انتخـاب واحـد درسـي دانشجــو بــا تاييـد شــوراي آموزشــي واحـد                              در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير از              

 دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود. دانشگاهي امکان پذير است

مراجعه کنند حق انتخاب واحــد درسـي را در آن ٤ماده     دانشجوياني که پس از انقضاي مهلت تعيين شده در          : تبصره  
٤٨ليکن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي، آن نيمسـال بــا رعايـت مــاده                        . نيمسال نخواهد داشت       

در اين حـال دانشجــو موظـف بــه. اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد                          
 پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد
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 مگر براي دوره هايي که رسما مستثني شده باشد. تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي به صورت حضوري و تمام وقت است  :٥ماده 

 منع تحصيل همزمان

دانشجو همزمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چنـد دانشگــاه يـا موسـسه آمـوزش: ٦ده  ما 
عالي در نظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصيـل در يکــي از رشـته هـاي انتخــابي بـه تشخيــص کميسيــون مـوارد
خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعـالم مــي شــود و دانشجـو موظـف بــه پرداخـت هزينــه انصـراف

 .مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد

عده مستثنــي ٧٩/٧/١٣مورخ   ٣٦/٨٦٢٣٠دانشجويان ممتاز موضوع بخشنامه شماره         : تبصره   سازمان مرکزي از ايـن قا
  .هستند

 فهرست

  نظام آموزشي

 .آموزش در دانشگاه آزاد اسالمي براساس نظام واحدي است  :٧ماده 

در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجـو در يــک درس بــه همـان درس محـدود مـي                                   :٨ماده  
 .گردد

 تعریف واحد درسی

مان بـراي هــر واحـد درس عملـي ١٦يک واحد درس نظري، مقدار درسي است که مفاد آن طي                :٩ماده    جلســه يـک سـاعتي آمــوزش داده مــي شـود ايـن ز
  .ساعت مي باشد ٦٤ساعت و عمليات صحرايي  ٤٨ساعت، کارگاهي  ٣٢آزمايشگاهي

 .اجراي دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود - ١تبصره

 سال تحصيلی

هفتـه و هــر دوره ١٦هــر نيمسـال تحصيلــي شــامل     . هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسـال تحصيلـي و برحســب لـزوم يــک دوره تابستـاني اســت                 :١٠ماده   
  .هفته آموزش است ٦تابستاني شامل 

مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميـان تـرم ، جـزو مــدت: تبصره
 .آموزش محسوب نمي شود

تــدريس مــي شـود بـه       ) جلســه  ١٦( هفتـه    ٦جلسه يک ساعتي و در طول دوره تابستـاني در         ١٦يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در          :١١ماده  
همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي ، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستانــي                              

 .هفته تقسيم مي شود ٦هفته و  ١٦به ترتيب در 

يک واحد درسي را در مدتي کوتاهتر از               در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط و تصويب سازمان مرکزي دانشگاه مي توان                                 -تبصره  
  مشروط بر اينکه مجموع ساعات هر واحد درسي از حد مقرر خود کمتر نشود. هفته تدريس نمود ١۶

 فهرست

  نظام درسي

 .هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود  :١٢ماده 

 .مي شود  دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تخصصي تقسيم :١٣ماده 

گذراندن ايـن دروس      .دروس عمومي به منظور توسعه اطالعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود                        ١٣-١
 .براي عموم دانشجويان الزامي است

دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصـي ارائـه مـي                                  ١٣-٢
 .شود

 .دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد ١٣-٣

  .دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد ١٣-۴

 .هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود : ١٤ماده 
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 .درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست ١۴-١

درســي اسـت کـه انتخـاب آن بـا درس يـا دروس ديگـري مالزمـه دارد دروس وابستـه بــه دروس                                   : درس وابسته     ١۴-٢
 .پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود

که وابسته آن ناميده مـي          درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري               : درس پيشنياز  ١۴-٣
 .گردد  شود مالزمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه

 .در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند  دروسي است که بايد با هم: دروس همينياز  ١۴ -۴

 .درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود  :١٥ماده 

درس الزامي درسي اسـت کـه گذرانـدن آن در طــول دوره بــراي دانشجـو اجبــاري اسـت و بــا دروس ديگـر قابـل                              ١۵-١
 .تعويض نمي باشد

 .درس انتخابي درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي کند  ١۵-٢

 .عملي تقسيم مي شود –درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري  : ١٦ماده 

درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمينار و بحــث و گفتگــو تعليـم                               ١۶-١
 .داده مي شود

درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگـاهي آزمايشگاهـي                        ١۶-٢
 .، بيمارستاني و صحرايي است

 .عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود –درس نظري  ١۶-٣

   .در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يک رشته معين ، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود : ١٧ماده 

 فهرست

  تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

تعداد واحد هاي درسي الزم براي گذراندن هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته ، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوســته : ١٨ماده   
 .تحصيلي بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد  بر حسب رشته

در مورد برنامه هاي آموزشي که تاکنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است، برنامعه هاي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه، مالک عمل -تبصره  
 .خواهد بود

 واحد بيشتر باشد ٢٠ واحد کمتر و از ١٢تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يک نيمسال تحصيي نمي تواند از  : ١٩ماده 

در نيمسال هايي که دانشجو به دليل رعايت پيش نياز ها يا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهي تا پايان هفته حذف و اضافه موضوع مــاده- ١تبصره   
نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گــردد امــا چنانچـه ميــانگين آن  آن  کمتر از حد اقل واحد درسي مجاز را انتخاب نمايد بالمانع بوده لکن              ٣۶

 .نمرات دروس آن نيمسال در ميانگين کل و نيمسالي دانشجو محاسبه مي شود   گردد مشروطي به حساب نمي آيد ١٢نيمسال کمتر از 

داشته باشد ، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گـروه  واحد درسي باقيمانده   ٢٤در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر            - ٢تبصره  
 .آموزشي واحد مي تواند تمام واحد هاي درسي باقيماده را ولو اينکه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يک نيمسا ل انتخاب و بگذراند

رعايـت  واحد درسي باقي مانده داشته باشد مي تواند با نظر گروه و             ٢٤چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي ، نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و              - ٣تبصره  
 .واحد آن در دوره تابستان نباشد ٧اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از  ٢تبصره 

حــداکثر بــه( واحد درسي باقيمانده داشته باشد واحد دانشگــاهي نتوانـد يـک يـا دو درس نظـري آن را                          ٢٤چنانچه در ترم آخر تحصيلي دانشجو فقط          - ٤تبصره  
اين ماده دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يـا دوره تابستـان ٢در نيمسال مزبور ارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مقاد تبصره               ) واحد  ٤تعداد  

 .بصورت معرفي به استاد بگذراند

تــرم  يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه تعداد واحد هايي که دانشجو انتخاب نمـوده و در امتحانـات پايـان                          ١٧دانشجويي که ميانگين نمرات نيمسال او         - ٥تبصره  
 .واحد درسي انتخاب کند ٢٤آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعيين شده در آن نظام آموزشي کمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا

 دروس معرفي به استاد

واحـد باقيمانــده داشــته باشـد            ٤چنانچه دانشجو در يک نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حد اکثر دو درس نظري به ارزش حـد اکــثر                                  : ٢٠ماده  
يــا دروس مزبـور را از             انتخاب واحد نموده و در فرصتي که از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شــود درس                          مي تواند براي يکبار خارج از تفويم دانشگاهي             
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مي گردد و بـدون    ) بالاثر ( طريق معرفي به استاد حداکثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف               
 . نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد 

چنانچه در آن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحد دانشگاهي ارائه نشود در پايان همـان نيمســال مجـددا - ١تبصره  
 .بصورت معرفي به استاد امتحان دهد 

صورت ٢٠در صورت داشتن سنوات تحصيلي استفاده از ماده          - ٢تبصره   آيين نامه آموزشي امکان پذير است در غير اين
 .استفاده کرد يا با درخواست کتبي دانشجو وي را به سيستم پاره وقت منتقل نمود  ٢٨ماده  ٢مي توان از تبصره 

شهريه دروس موضوع اين ماده شامل نصــف شــهريه ثابـت بــه اضـافه شـهريه متغـير درس يـا دروس مربـوط - ٣تبصره 
 .خواهد بود 

پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع اين ماده با در نظر گرفتن يک ساعت طـرح سـوال بـراي هــر درس - ٤تبصره  
و نيمساعت به ازاي تصحيح اوراق امتحاني هر درس دانشجو ، بر اساس آخريــن   يک ساعت حضور در جلسه امتحان        

 .تعرفه حق التدريس محاسبه مي گردد

شهریور هر سال تحصيلي بايستي تکليف آن دسته از دانشجوياني کـه در معـرض اخــراج قـرار گرفتــه انــد مشخـص و بـه آنــان ابــالغ و از                                      ١٥قبل از    : ٢١ماده  
 .انتخاب واحد درسي آنان جلوگيري بعمل آيد

لکن چنانچه   . انتخاب واحد درسي دانشجوياني که اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده در شروع نيمسال دوم سال تحصيلي نيز ممنوع مي باشد                   : ٢٢ماده  
خاب واحــد درســی بعمـل                                             بدليل حجم کاري و فرصت اندک و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجويي که اخراجي وي هنوز محرز نشده است انت

متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شـرايط اخراجـي ، انتخـاب واحـد درسـی او را لغـو و                                 آمده باشد
 .شهريه مربوط را مسترد و ابالغ اخراجي صادر نمايند

 دروس پيش نياز

ما  در صورتيکه دانشجو از يک يا چند درس پيش نياز نمره قبولي کسب ننمايد و يا برابر مقررات در                      :٢٣ماده   کالسهاي درس يا دروس پيش نياز شرکت نمـوده ا
چنانچــه. و بگذراند    سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه ، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يکي از نيمسال هاي بعد انتخاب                                     

اعم از قبولي يـا(وابسته    نتواند در درس يا دروس پيش نياز نمره قبولي کسب کند يا آن را حذف نمايد نمره درس يا دروس پيش نياز و همچنين درس یا دروس                                        
 .حذف مي گردد )ردي

 .نيمسال آخر سال تحصيي از اين قاعده مستثني است  - ١تبصره 

قـرار نمــي ٢٣نمرات مردودي دروس موضوع اين ماده که با راي کميته انضباطي اعالم گرديده در شمول ماده            - ٢نبصره 
 .گيرد

 وصايا وآشنايي با قرآن کريم

و در سـقف. براي کليه دانشجويان امکان پذيراســت          ١٩و آشنايي با قرآن کريم عالوه بر دروس موضوع ماده               ) ره  ( انتخاب دروس وصاياي حضرت امام         :٢٤ماده  
آنهـا را انتخــاب و  ٢٠مجاز واحدهاي درسي يک نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند عالوه بر درس يا دروس نظـري موضـوع مـاده                                  

 .بگذراند

چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد هاي درسي رعايت تقدم و تاخر يا ســقف دروس را ننمــوده اســت اداره آمــوزش : ٢٥ماده  
باشـد....)  ميهمــان و     -  انتقال( نيمسال، نسبت به حذف دروس غيرمجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه                  موظف است قبل از شروع امتحانات آن       

 .مي تواند مورد را موجه تلقي کرد   به تشخيص شوراي آموزشي واحد يا دانشکده ذیربط

 .در دوره کارشناسي ارشد پيوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد :٢٦ماده 

 واحد هاي دوره تابستان

 .واحد مي باشد ٧واحد است و براي دانشجوياني که در تابستان فارغ التحصيل مي گردند  ٦حداکثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني  : ٢٧ماده 

واحد آن کارآموزي باشد و در بين آنها پيش نياز و وابسته هـم وجـود ٢حتي اگر   ( واحد درسي    ٦چنانچه در آخرين دوره تابستان دانشجويي عالوه بر           - ١تبصره  
و ٢٠واحـد درســي را در تابستـان انتخـاب و آن درس يــا دروس نظـري را بـا اسـتفاده از مــاده                           ٦هم داشته باشد مي توانـد          يک يا دو درس نظري    ) داشته باشد 
 .در نيمسال بعد بگذراند ٢٨رعايت ماده 

 .که پذيراي او خواهد بود بگذراند  دانشجو در دوران تحصيل مي تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستاني خود را در واحد هاي دانشگاهي ديگر - ٢تبصره 

های متغــير دروس انتخـابی مــی - ٣تبصره   شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نيمسـالی بـه عــالوه شــهریه 
 .این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید ٢باشد و چنانچه از تبصره 

 حداکثرمدت مجاز تحصيل
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ســال و   ٦ســال ، کارشناســي پيوســته   ٣حــداکثر مــدت مجــاز تحصيــل دانشجــوي تمــام وقــت در دوره هــاي کــارداني و کارشناســي ناپيوســته               :٢٨مــاده  
 سال است  ٥/٨کارشناسي ارشد پيوسته 

 ٨دانشجوياني که عالوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي باشند ، به ازاي هــر                                    - ١تبصره  
 .واحد درسي اضافي يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد

در ( در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مــي توانــد بـا تصويـب گـروه مربــوط                                           - ٢تبصره  
کارداني و کارشناسي ناپيوســته را       حداکثر مدت مجاز تحصيل دوره هاي کارشناسي و         )واحد هاي کوچک و مراکز دانشگاهي با تصويب شوراي آموزشي         

 )دوره تابستان به طول مدت نيمسال دوم افزوده مي گردد. ( نيمسال و دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد  يک

و   آن دسـته از پذيرفتـه شـدگان آزمــون سراســري دانشگــاه آزاد اســالمي در دوره هـاي کـارداني، کارشناســي                        : دروس پيــش نيــاز دانشگـاهي        : ٢٩ماده  
 ٢حــداکثر  (   درصد باشد موظفند حسب نيازرشـته          ٣٣/٣کارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي که نمره خام آنها در آزمون ورودي کمتر از                     

عــالوه بـر دروس      )  پيــش نيـاز دانشگـاهي       (بــه عنـوان دروس          )معاونت آموزشي دانشگاه تعيين و ابالغ گرديده             حوزه(که از    ) درس ديگر  ٢درس عمومي و      
 .مندرج در برنامه مصوب بگذرانند

به عهده واحد دانشگاهي اسـت و زمـان ارائــه آن            ) که منابع آنها کتابهاي دبيرستاني است         ( دروس پيش نياز دانشگاهي         تعيين ريز مواد درسي     - ١تبصره  
 .مي باشد  اول و دوم سال شروع به تحصيل دانشجو  در نيمسالهاي

 .واحد تعيين مي گردد ٢تعداد واحد هاي درسي هر يک از دروس پيش نياز دانشگاهي در کليه مقاطع تحصيلي  - ٢تبصره 

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ورودي ، کارنامه پذيرفته شـدگان مشتمـل بـر نـوع درس و در صـد نمـره                                                   - ٣تبصره  
 .خام آن دروس را در اختيار واحد هاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد

 .ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهي بالمانع مي باشد   دروس دبيرستاني است و  دروس پيش نياز دانشگاهي - ٤تبصره 

   .ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود   اين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در  نمرات - ٥تبصره 

 فهرست

  اضافه درس حذف و

دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي کــه در تقـويم دانشگــاهي تعييـن شـده اســت تعــدادي از دروس انتخــابي خــود را در                                : ٣٦ماده  
درس يا دروس ديگري عالوه بر آنچه قبال انتخاب کرده است انتخـاب نمايـد مشـروط بـر آنکـه تعـداد واحـد                                        کند و يا     صورت موافقت گروه آموزشي مربوط حذف           

 ) واحد براي آموزش معلمان  ٨واحد براي پاره وقت ،  ١٠واحد براي دوره اي ،  ١٢( هاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز کمتر نشود 

 .دوره تابستاني از شمول مفاد اين ماده مستثني است  -تبصره 

 حذف اضطراري

نظري خود را حذف کنــد مشــروط باينکــه -هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي                   ٥دانشجو مي تواند تا     : ٣٧ماده  
 .کمتر نشود) واحد  ٨واحد ، آموزش معلمان  ١٠پاره وقت  -واحد  ١٢دوره اي ( واحد هاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز 

 حذف کليه واحد هاي انتخابي در يک نيمسال

حذف کليه واحد هاي انتخابي در يک نيمسال تنها در صورتي مجاز است که دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به                                      : ٣٨ ماده
 .ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد

چنانچه به داليلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشکيل نشود و اينکار موجب لطمه به دانشجـو گـردد نظـر   - ١تبصره  
 .معاونت آموزشي واحد، مالک عمل خواهد بود

موجب حذف کليـه درسـهاي يـک نيمسـال گـردد آن نيمسـال جـزو ٣٥و   ٣٢ - ٣١چنانچه با استقاده از مواد       - ٢تبصره  
 . مرخصي با احتساب در سنوات محسوب مي گردد

  .آن موجب بازپرداخت شهريه هاي ثابت و متغير نخواهد شد ٢و تبصره  ٣٨استفاده از مفاد ماده  - ٣تبصره 

 فهرست

 ارزشيابي تحصيلي دانشجو 

  ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليـت دانشجــو در کـالس ، انجـام تکـاليف درسـي، نتيجــه                                            :٣٩ماده  
 .امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد

 ٩انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده در ماده                             - ١تبصره  
نمـره درس ٥%و سـاير فعاليتهــاي کالسـي       ٢٥%آيين نامه امکان پذير اسـت در ايـن صـورت نمـره امتحـان ميـان تـرم                  
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 .روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد ١٠نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد ظرف مدت . خواهد بود

 .برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است  - ٢تبصره 

 .معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد  :٤٠ماده 

 حداقل نمره قبولي

دانشجويـي کــه در هــر يــک از دروس الزامـي            . مي باشـد     )١٢درس آشنايي با قرآن کريم           استثنائا ( ١٠  حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس           :٤١ماده  
 .حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است 

اگر دانشجويي در يـک درس انتخـابي يـا اختيـاري مـردود شـود، بجـاي آن درس مـي توانـد از جــدول دروس - ١تبصره  
 .انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد

و در محاسبه ميانگين نمـرات تـاثير داده   براي هر درس در طول دوران تحصيل حداکثر يک نمره مردودي ثبت                   - ٢تبصره  
ثبت بالاثر بـوده و   نمره مردودي دفعه دوم و ببعد پس از             مي شود و چنانچه دانشجو چند بار در يک درس مردود گردد                   

 .حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه نمي شود

براي درس يا دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي اسـت و داراي يـک کـد در سـرفصل مـي باشـد - ٣تبصره  
مره نداشـته ميانگين نمره هر دو قسمت آنها مالک ارزيابي است،چنانچه دانشجو به هر دليل در يـک قسمـت درس ن

امـا   احـراز شــده باشـد    ١٠   در صورتيکه در يک قسمت درس نمـره کمـتر از           . باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد       
باشـد دانشجـو بايـد ١٠اما چنانچه ميانگين آنها کمـتر از          . يا باالتر گردد نياز به تکرار درس نخواهد بود               ١٠ميانگين آنها     

 . هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند

٣و   ٢نمرات اعالم شده بر اساس راي کميته هاي انضباطي غير قابل حذف اسـت و مشمـول تبصــره هــاي                    - ٤تبصره 
باطي بـراي دو قسمــت عملـي              ( اين ماده نخواهد شد       نظـري درس منظـور -نمره تعيين شده در راي کميته هاي انض

   .)مي گردد

 اعالم نمرات

 .نتايج امتحانات هر درس بايد حداکثر تا يک هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشکده يا واحد دانشگاهي اعالم گردد  :٤٢ماده 

پس از اعالم ننايج، دانشجو مي تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را بـه - ١تبصره  
 .گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته اعالم نظر نمايد

 . نمره امتحاني پس از اعالم نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي، مطلقا قابل تغيير نيست - ٢تبصره 

 .قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعالم شده باشد  نتايج کلي امتحانات هر نيمسال بايد - ٣تبصره 

 درس ناتمام

، کـاراموزي ، کــارورزي ، عمليـات صـحرايي ، تمـرين دبـيري در صــورتي کــه بـه تشخيـص اسـتاد و تاييـد گــروه                                           در مواردي مانند دروس پروژه نهايي            :٤٣ماده  
آموزشي مربوط تکميل آنها در طول مدت تعيين شده که ذيال درج مي گردد ميسر نباشد، آن درس يا دروس ناتمام تلقي شده و حـذف مــي گــردد و دانشجــو                                           

 .موظف است با نظر گروه در نيمسال بعد مجددا انتخاب و حتي االمکان با همان استاد بگذراند

د رنيمسال دوم سال تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصـت داده شـود ٤٣چنانچه دروس موضوع ماده     
که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پايان دوره تابستان تکميل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان يـا نيمسـال اول ارائــه

 .گردد حداکثر تا پايان نيمسال اول تکميل و تحويل نمايد

در نيمسال يا دوره تابستاني که انتخاب واحد نموده و نمــره اخـذ کــرده ٤٣نمره درس يا دروس موضوع ماده         - ١تبصره  
 .است ثبت مي گردد

٥٠%در صورتي که در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمـام بـاقي داشـته باشـد دانشجــو بايـد فقـط                                   - ٢تبصره  
شهريه ثابت يک نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همــراه دروس ديگـر انتخــاب نمايـد بايـد شـهريه ثابـت

 .نيمسالي به عالوه شهريه متغير دروس انتخابي را بپردازد

 :يادآوري 

Page 9 of 23

2008/01/08file://C:\Inetpub\wwwroot\final back\ayin\Ayinnameh.htm



اين آيين نامه پاك آردن درس يا نمره نيست بلكه بال اثر نمودن نمره آنها در ميانگين ... و  ٤٣-٤١-٣٨-٣٧-٣٦-٣٥-٣١-٢٥-٢٣-٢٠منظور از حذف در مواد 1.
 . نيمسالي و آل مي باشد

مثال حذف ماده . با قيد عدد ماده مربوط مقابل نامدرس در آارنامه درج مي گردد  ٣٦آليه حذف هاي موضوع اين آيين نامه به استثناي موضوع ماده 2.
 ... و  ۴٣

در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين درپايان دوره تحصيل ميانگين                                       :٤٤ماده  
براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مچموع حاصلضرب ها ، بر تعــداد                      . کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود      

 .کل واحد هايي که دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود

 نام نويسي مشروط

باشد ، در غيراينصورت مشروط محسـوب و نــام نويســي دانشجــو در نيمسـال بعـد بصــورت              ١٢ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد کمتر از          :٤٥ماده 
 .مشروط خواهد بود

يش از - ١تبصره   لي حــق انتخـاب ب دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند ، جز در آخرين نيمسال تحصي
 .واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد ١۴

انتخـاب کــرده ١٩مــاده  نيمسال که در آن ، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي کمــتر از حـداقل مقـرر در                   - ٢تبصره 
 .باشد به عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد

دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود امــا در پايـان دوره تابستــان ميــانگين آن دوره و - ٣تبصره  
 .ميانگين کل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد

اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي - ٤تبصره  
 .، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعالم نمايد  مشروط

 د انشجوي مشروط

دانشجويــان دوره هــاي کــارداني و کارشناســي ناپيوســته کــه در دو نيمســال اعــم از متوالــي يــا متنــاوب و دانشجويــان دوره هــاي کارشناســي و                         :٤٦مــاده 
اخراجــي ) باشـد    ١٢  ميانگين نمرات نيمسـالي آنهــا کمــتر از       ( کارشناسي ارشد پيوسته که در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند                   

 .تلقي مي گردند 

١٠آنها حـداقل        مي گردند در صورتيکه ميانگين کل نمرات           ٤٦به دانشجويانيکه براي اولين بار مشمول ماده                 - ١تبصره  
 .ارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند  باشد يک بار

سال هـاي بعـد از آن مجــددا مشــروط   به دانشجويان مشمول تبصره      - ٢تبصره   يک اين ماده کـه در تـرم ارفـاقي و نيم
و بـاالتر گـردد مجــوز ادامـه تحصيـل از طـرف ١١) هـر دو     ( شوند به شرط اينکه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کـل                    

 .معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود 

پيوســـته ، ناپيوســـته و طـــرح آمـــوزش(چنانچـــه دانشجويـــان مقـــاطع کارشناســـي پيوســـته و کـــارداني           - ٣تبصـــره  
، آشـنايي بـا قـرآن کــريم ، پيشنيـاز) ره  ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امـام              ( واحد درسي را       ٦٠    )معلمان  

١٠قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل                گذرانده و در شرف اخراجي قطعي       ) دانشگاهي و دروس جبراني      
 .کارداني ادامه تحصيل دهند  و يا باالتر مي توانند تا مقطع دوره

١٤باشد چنانچه حـداکثر      ) ١٠و کل    ١٠ترمي  ( و يا باالتر     ١٠هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل دانشجو             - ٤تبصره  
واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربـوط

 .به اينگونه افراد بدهد 

آييـن نامـه آموزشـي و يــا بـداليل ديگــر نيــاز بـه افــزايش سـقف ٤٦در صورتيکه با استفاده از تبصره هاي مـاده                  -   تذکر
ولـو اينکــه ايـن سـيستم در( سنوات باشد با در خواست کتبي ذينفع ، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند            

 )واحد وجود نداشته باشد

 نيمسال جبراني

دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صـورت تمايــل بــراي بـاالبردن ميـانگين کـل نمـرات و کاهـش                           : ٤٧ماده 
نيمســال و    اخـذ کــرده انـد در يـک            ١٢نظـري را کـه نمـره کمـتر از                  واحـد از درسـهاي      ١٤تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حـداکثر                     

باشد در دو نيمسال تکرار کنند ، مشــروط       ١٢واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از       ٢٠دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته حداکثر تا سقف       
 . بر اينکه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند 

واحد انتخاب نمايـد مــي تونـد بـه ٤چنانچه دانشجو براي اين منظور حداکثر دو درس نظري به ميزان حداکثر                 - ١تبصره  

Page 10 of 23

2008/01/08file://C:\Inetpub\wwwroot\final back\ayin\Ayinnameh.htm



 ) استفاده کرده باشد آيين نامه ٢٠ماده ولو اينکه قبال از ( صورت معرفي به استاد بگذراند 

باشـد در کارنامـه نيمسـالي کـه   نمره اخذ شده هر درس چنانچه باالتر از نمره کسب شــده قبلــي آن درس            - ٢تبصره  
در. مــي گـردد    ) بالاثـر ( درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه و نمره قبلي حــذف                     

ساب ايــن نمـره ميــانگين نيمسـال مشروطــي بـه حـداقل                    از کارنامـه آن) مشـروط  (برسـد کلمــه    ١٢صورتي که بــا احت
شان داده. ( نيمسال دانشجو حذف مي گردد     اين نمرات در عين حال در کارنامه نيمسال جبرانــي دانشجــو کـه ذيــال ن

شده و شامل کد درس، نام درس ، نيمسالي که درس از آن انتخاب شده و نمره اخـذ شــده مــي باشــد بــدون تعييــن
مره قبلـي باشـد در.) ميانگين و منحصرا به منظور کنترل ثبت مي گردد             ساوي ن اما چنانچه نمره اخذ شده کمـتر يـا م
 .کارنامه مزبور ثبت ليکن حذف و بالاثر مي گردد

فقط دروس نظري دوره را که وضعيت نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تکرار نمود بنابر اين - ٣تبصره   
آشنايي با قرآن کـريم و همچنيـن دروســي از دوره را) ره  ( دروسي مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام               

 . که بر اساس راي کميته انضباطي در آن نمره مردودي کسب شده باشد قابل تکرار نيست 

  

 تاريخ صفحه باسمه تعالي آد بايگاني شماره دانشجويي
 ١/١١/٨٢: تاريخ فارغ التحصيلي   " "دانشگاه آزاد اسالمي واحد    

 محل تولد    سيستم آموزشي دوره اي    نام خانوادگي و نام 
 تاريخ تولد    عادي : وضعيت تحصيلي    نام پدر 

  ١٣٨٠: سال ورود    آارداني برق : مقطع و رشته تحصيلي   شماره شناسنامه 
امتيازنمرهواحدنام درسشماره امتيازنمرهواحدنام درسشماره

١٣٨٠-٨١ اولنيمسال١ ترم 
 ۴۵ ١۵ ٣ عمليات آارتوگرافي٩۴٨٢٣٧
 ٧۶ ١٩ ۴ رياضيات پيش دانشگاهي۴٠٠۵١٠
 ٧۵/١۵١۵٠/٣١ ٢ آارتوگرافي٩۴٨١٣٧
 ٣۶ ١٨ ٢ فيزيك نور٩۴٨١٠٣
 ٣٨ ١٩ ٢ آمكهاي اوليه و آلياتي درباره٩۴٨١١٨
 ٧٢ ١٨ ۴ زبان انگليسي پيش دانشگاهي۴٠٠۵٠٣
 ۴٠ ٢٠ ٢ اخالق اسالمي عمومي۴٠٠٣۴١

  ٨٢/١٧: معدل    ٥٠/٣٣٨: امتياز     ١٩:واحد انتخابي 
  ٨٢/١٧: معدل آل    ٥٠/٣٣٨: امتيازات     ١٩:آل واحد انتخابي 

١٣٨٠-٨١ دومنيمسال٢ ترم 
 ١٧ ١٧ ١ وصاياي امام۴٠٠٣٣٣
 ٢٠ ٢٠ ١ قرائت قرآن آريم۴٠٠۶۶۶
 ٣۶ ١٨ ٢ مقدماتي ١فتوگرامتري ٩۴٨١٣۵
 ٣۴ ١٧ ٢ مقدماتي ١عمليات فتوگرامتري ٩۴٨٢٣۵
 ۶٠ ٢٠ ٣ فارسي عمومي۴٠٠٣۴٠
 ۵۴ ١٨ ٣ زبان خارجه عمومي۴٠٠٣۴٣
 ۵/١۶٣٣ ٢ ١عمليات نقشه برداري ٩۴٨٢٣١
 ۵/١٧٣۵ ٢ ١نقشه برداري ٩۴٨١٣١
 ٢٠ ٢٠ ١ شناخت مصالح ساختماني٩۴٨١١٢
 ٢٠ ٢٠ ١ شناخت مصالح ساختماني٩۴٠٢٢١
 ۵/١۵۶٢ ۴ رياضيات عمومي٩۴٨١٠١

  ٧٧/١٧: معدل    ٣٩١:امتياز     ٢٢:واحد انتخابي 
  ٧٩/١٧: معدل آل    ٥/٧٢٩: امتيازات    ٤١:آل واحد انتخابي 

١٣٨١-٨٢ اولنيمسال٣ ترم 
 ٢۴ ١٢ ٢ برنامه نويسي آامپيوتر ٩۴٠١٣٩
 ٢٩ ۵/١۴ ٢ ١ژئودزي  ٩۴٨١٣٨
 بدون تا ١٠ ٢ رياضيات آاربردي ٩۴٨١٠٢
 بدون تا ١٠ ٢ تئوري خطاها ٩۴٨١١١
 بدون تا ١٠ ٢ ١معارف اسالمي  ۴٠٠٣٠١
 ١٢ ١٢ ١ ١عمليات ژئودزي  ٩۴٨٢٣٨
 ٢۵/٣٢ ١٠/٧۵ ٣ ٢نقشه برداري  ٩۴٨١٣٢
 ٢۴ ١٢ ٢ ٢عمليات نقشه برداري  ٩۴٨٢٣٢
 ٣٢ ١۶ ٢ زبان فني ٩۴٠١١۵
 بدون تا ٢۵/١١ ٣ ٢فتوگرامتري  ٩۴٨١٣۶
 ١٢ ١٢ ١ ٢عمليات فتوگرامتري  ٩۴٨٢٣۶
 ٣۶ ١٨ ٢  **١معارف اسالمي  ۴٠٠٣٠١
 ۵/٣٣ ٧۵/١۶ ٢ رياضيات آاربردي ٩۴٨١٠٢
 ٣٣ ۵/١۶ ٢ تئوري خطاها ٩۴٨١١١

١٣٨١-٨٢ دومنيمسال٤ ترم  
 ١٨٣۶ ٢ راهسازي ٩۴٨١١٣
 ١٧٣۴ ٢ نقشه برداري مسير ٩۴٨١٣٣
 ١۶١۶ ١ عمليات نقشه برداري مسير ٩۴٨٢٣٣
 ١-ح   ٣ و محاسبات ٢ژئودزي  ٩۴٨١٣٩
 ١٨١٨ ١ نقشه برداري زيزميني ٩۴٨١٣۴
 ١۶۴٨ ٣ نجوم ٩۴٨١۴٠
 ١٧١٧ ١ تعمير و نگهداري وسائل نقشه ٩۴٠١١٧
 ١٩١٩ ١ تعمير و نگهداري وسائل نقشه ٩۴٠١٢٢
 ١۶٣٢ ٢ زبان فني ٩۴٠١١۵
 ١٩١٩ ١ عملي) ١(تربيت بدني  ۴٠٠۴٠۴
 ١-ح   ١ جمعيت و تنظيم خانواده ۴٠٠٣۴۵

  ٧٠/١٧: معدل    ٢٣٩: امتياز     ١٤:واحد انتخابي 
  ٧٤/١٦: معدل آل    ٢٥/١٢٥٥: امتيازات     ٧٥:آل واحد انتخابي 

١٣٨١-٨٢ تابستانترم 
 ١٧ ١١٧ جمعيت و تنظيم خانواده ۴٠٠٣۴۵
 ١۶ ١١۶ اردوي عملياتي زيرزميني ٩۴٠٢٠۶
 ٣٢ ٢١۶ اردوي عملياتي زميني ٩۴٠٢٠٧
 ۵/۴۶ ٣۵/١۵ و محاسبات ٢ژئودزي  ٩۴٨١٣٩

  ٩٣/١٥: معدل    ٥/١١١:امتياز     ٧:واحد انتخابي 
  ٦٧/١٦:معدل آل    ٧٥/١٣٦٦: امتيازات     ٨٢:آل واحد انتخابي 

  ٨٢: آل واحد هاي قبولي 

 

  ٤٧آارنامه نيمسال جبراني موضوع ماده 
  ترم جبراني ٨٢-٨٣اول  نيمسال 

 ٣۶ ١٨ ٨١٢-١ ١معارف اسالمي  ۴٠٠٣٠١
 ۵١ ١٧ ٨١٣-١ ٢فتوگرامتري  ۶۴٩١٣۶
 ٣٣ ۵/١۶ ٨١٢-١ تئوري خطاها ٩۴٨١١١
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 نام و نام خانوادگي و امضاء مدير آموزش واحد دانشگاهي و مهر آموزش      نام و نام خانوادگي و امضاء مسؤول ثبت نمرات

 فهرست

  مرخصي تحصيلي

دانشجو ميتواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته، حـداکثر دو نيمسـال و در دوره هـاي کارشناسـي پيوسـته و کارشناســي                                              : ٤٨ماده  
 .ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند

 دانشجــو موظــف اســت بــراي   .اســتفاده از مرخصــي تحصيلــي در چنــد نيمســال متوالــي بالمــانع اســت          - ١تبصــره 
يم   اين آيين نامه تقاضاي خـود را بـه           ٤٩درخواست خود مطابق ماده         نيمسالهاي مورد  واحـد دانشگــاهي ذيـربط تسل

 .کسب کند  نموده و موافقت الزم را براي مرخصي تحصيلي

و همچنيــن ٤٩مــاده   ٣و  ٢و تبصــره    ٣مــاده   ٣به استثناي مرخصي موضوع تبصـره        ( مدت مرخصي تحصيلي      - ٢تبصره  
 .جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود) يک نيمسال مرخصي زايمان 

توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط               تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد                   : ٤٩ماده  
اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمـام مهلـت انتخـاب واحـد موافقــت يـا عـدم موافقــت بـا درخواسـت                              . تسليم گردد 

 .دانشجو را کتبا به وي ابالغ کند

واحد آموزش ، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد که دانشجو از نظر گذرانـدن بقيـه دروس دوره -١تبصره  
 .دچار مشکل نگردد

يکي از اعضاي هيئــت علمـي) به شرط نداشتن منع نظام وظيفه         ( دانشجوياني که بعنوان همسر يا فرزند            - ٢تبصره  
که از فرصت مطالعاتي استفاده مي کند ، کارکنان دولت يا يکي از دانشجويان بورسيه ، بـه صــورت همــراه ، بخـارج از
کشور مي روند مي توانند با ارائه حکم ماموريت همسر و ولي به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي

سال ديگـر نـيز از مرخصــي تحصيلــي بـدون ٤عالوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل ، تا                     
هاي مرخصـي برابـر تعرفـه آخريـن. احتساب در سنوات بهره مند گردند        در اين صورت بايد نصف شهريه ثابت نيمسال 

 .نيمسالي که به تحصيل اشتغال داشته اند پرداخت نمايند 

مرخصي هاي اجباري که واحد دانشگاهي بدليل تشکيل نشدن کالس يا عـدم ارائــه درس صـادر مـي کنـد   -٣تبصره  
  .جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود و شهريه اي بابت آن دريافت نمي گردد

 فهرست

  انصراف از تحصيل 

  

دانشجـوي منصـرف از تحصيـل بايـد. دانشجو در صورت تمايل مي تواند در خواست انصراف از تحصيـل نمايــد              :٥٠ماده  
دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را. هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد             

صدور حکم انصراف قبل. ( پس بگيرد در غيراينصورت واحد دانشگاهي بايد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابالغ نمايد                         
  .)او بالمانع است از گذشت سه ماه با درخواست کتبي دانشجو و ولي

قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف اسـت مراتــب انصــراف دانشجـو را بــه طريـق مقتضـي بـه - ١تبصره  
 . اطالع والدين دانشجو برساند 

پس از صدور حکم انصراف ، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنيـن دانشجويـي - ٢تبصره  
لف اسـت يـک مـاه پـس از صــدور. با دانشگاه قطع مي گردد        در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگــاهي مک

 .حکم بالفاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطالع دهد

در يـک نيمســال انصـراف از) بدون اخذ مرخصي     ( عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي               ترک تحصيل يا  :  ٥١ماده  
 .تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت

 ۵١ ١٧ ٣ ٢فتوگرامتري  ٩۴٨١٣۶
  ٣٤/١٤: معدل    ٧٥/٢٨٦: امتياز     ٢٠:واحد انتخابي 

  ٦٦/١٦: معدل آل   ٢٥/١٠١٦: امتيازات     ٦١:آل واحد انتخابي 

٧۵/١۶۵/٣٣ ٨١٢-١ رياضيات آاربردي ٩۴٨١٠٢
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در موارد استثنايي که ترک تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيمسال داليـل                              -تبصره  
گاهي، آن نيمســال                        .آن را به واحد دانشگاهي اعالم نمايد             در صورت تاييد موجه بودن تـرک تحصيــل توسـط واحـد دانش

 .جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

 فهرست

 دانشجويان انتقالي و ميهمان

  

بدون تغيير رشته و تغيير گـرايش و بـدون شــرکت در             (   دانشجوياني که از يک واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود               : ٥٢ماده 
با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشـي از لحـاظ مشروطـي و مــوارد                                               ) آزمون مجدد ورودي     

و بــاالتر، در     ١٠در اين حال کليه واحد هاي درسي گذرانـده شــده قبلــي بـا نمـره              .ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد                 
 .اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود. واحد مقصد پذيرفته مي شود 

اين آيين     ٦٧ماده    با رعايت مفاد      که توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد         ٥٢واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي موضوع ماده               - ١تبصره  
هيئت علمي آن رشته در واحد دانشگاهي مقصد معادلسازي               آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشکل از حداقل سه عضو           ٣ بدون در نظر گرفتن تبصره     نامه

مي مانـد                                    مبنــاي محاســبه ورودي ايــن      . و دروس پذيرفته شده در کارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد ، ساير سوابق تحصيلي دانشجو بالاثـر 
دانشجويـان موظـف بــه پرداخـت هزينـه انتقــال و هزينــه معادلســازي برابـر آخــرين تعرفــه                اين قبيل . پذيرش در آزمون مي باشد       قبيل دانشجويان همان زمان   

 .دانشگاه خواهند بود 

ماده      دانشجوياني که از طريق شرکت در آزمون مجدد پذيرفته مي شوند بشرط اينکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنـان برابـر                                 -  ٢تبصره آييــن  ٦٧ 
معادلســازي مــي گـردد و موظــف بـه پرداخـت هزينـه انصـراف بــه واحـد مبــدا برابـر آخـرين تعرفــه دانشگــاه و هزينـه                      نامه آموزشي و بند هـا و تبصــره هـاي آن         

 .معادلسازي به واحد مقصد مي باشند 

دانشجويان مقــاطع کــارداني و کارشناسـي دانشگاههـاي دولـتي يــا موسـسات غيردولــتي مـورد تايييـد وزارت علـوم ، تحقيقـات و فنــاوري و وزارت                                         - ٣تبصره  
 .و باالتر پذيرفته مي گردد ١٢بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که به دانشگاه آزاد اسالمي منتقل مي شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره 

 .مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط واحد دانشگاهي مقصد صادر مي شود : ٥٣ماده 

 .دانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدا تعيين مي گردد  واحد هاي درسي که : ٥٤ماده 

دانشجوي ميهمان عالوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحــد مبــدا و                      -تبصره  
 .هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدا به سازمان مرکزي دانشگاه بپردازد

در مواردي که واحد دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يک نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي توانــد بـا صــالحديد واحـد                                         : ٥٥ماده  
واحـد   ١١( دانشگاهي مبدا و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يک بار در طول دوره تحصيل، کمتر از حـداقل واحـد هــاي درسـي مجــاز تعييـن شـده                        

در ايـن حــال  . در يـک نيمسـال را در واحـد يـا واحــد هــاي ديگــر دانشگـاهي بگذرانــد            ) واحد براي آموزش معلمان       ٧و   واحد براي پاره وقت    ٩و   براي تمام وقت  
شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبـدا را بـه واحــد مبـدا و شـهريه متغـير دروســي را کـه در واحـد مقصـد                                     دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعالوه         

 . انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد 

در نيمسال آخر تحصيلي مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به عنوان معرفي به                                    ٥٥استفاده مجدد از ماده          - ١تبصره  
 .استاد باقي نداشته باشد با صالحديد واحد هاي مبدا و مقصد امکان پذير است 

واحد هاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحــان دروس انتخـابي در واحـد هــاي                                        - ٢تبصره  
 .مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهي مربوط شرکت نمايدبايد يکي از آنها را حذف کند 

استفاده نموده اند پس از استعالم واحد مبدا از واحد مقصد و اطمينـان از صـحت                              ٥٥واحد هاي انتخابي دانشجوي ميهمان و دانشجويانيکه از ماده                  : ٥٦ماده  
 .ميانگين کل نمرات وي منظور مي گردد  و  آن عينا در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال

 .در هر صورت مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدا صادر خواهد شد : ٥٧ماده 

 فهرست

  تغيير رشته

  

دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن آليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربـوط و تصويـب سـازمان مرآـزي مـي توانـد بـه رشـته : ٥٨ماده  
 . ديگري در همان گروه آزمايشي پذيرفته شده تغيير رشته دهد

 . ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد : ٥٨-١ماده 

 . واحد در دوره آارشناسي را گذرانده باشد ٢٤واحد در دوره آارداني و  ١٢متقاضي حداقل  : ٥٨-٢ماده 
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. نباشد ١٢ميانگين آل واحدهاي گذرانده متقاضي آمتر از  : ٥٨-٣ماده 

 . نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه ، آمتر نباشد : ٥٨-٤ماده 

 . با توجه به حداآثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضي امكان گذراندن واحدهاي درسي رشته جديد راداشته باشد : ٥٨-٥ماده 

تغيير رشته دانشجوياني آه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند ، بارعايت آليه شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكانپذير -١تبصره  
 . است

 . تغيير رشته دانشجويان دوره آارشناسي ناپيوسته مجاز نيست -٢تبصره 

 . تغيير رشته به رشته هايي آه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده ، موآول به احراز شرايط مربوط است-٣تبصره 

 . دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد : ٥٩ماده 

 . در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين نيمسال در رشته جديد نام نويسي آند : ٦٠ماده 

عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي گــردد و دانشجـو در طــول دوران تحصيـل حـق تغيـير رشـته مجـدد را -تبصره  
 . نخواهد داشت

چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وي را از يك واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگــر ايجــاب آنـد متقاضــي عـالوه بـر دارا بـودن شــرايط تغييــر : ٦١ماده  
 . رشته ، بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد

معادلسازي مــي) اين آيين نامه     ٦٧ماده  (واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا ، بررسي و برابر ضوابط                              : ٦٢ماده  
 . گردد

عداد واحــد -١تبصره   چنانچه تعداد واحد هاي درسي يا دروس پذيرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاي همان درس يا دروس در رشـته جديـد باشــد ، ت
 . هاي آن درس يا دروس در رشته جديد محاسبه خواهد شد

 . دروس پذيرفته شده ، در آارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين آل نمرات در پايان تحصيل منظور مي گردد -٢تبصره 

در صورتي آه تعداد ماحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد آه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيــل -٣تبصره  
 . از دانشجو سلب آند ، تغيير رشته عملي نخواهد شد

چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد آه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا بهره گيري از آارآيي حاصـل از آن را طبــق : ٦٣ماده  
نظر آميسيون پزشكي دانشگاه ، از دست بدهد ، مي تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگري آه متناسب با نزديكـترين رشــته از لحـاظ نمــره آزمــون در

 . اين آيين نامه معاف مي باشد ٦١و ماده ) ١باستثناء بند  (٥٨در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده . همان گروه آزمايشي باشد تغيير رشته دهد

مايشي مربـوط نتوانـد ادامــه تحصيـل دهــد ، : ٦٤ماده   در مواردي آه نقص عضو يا بيماري دانشجو به گونه اي باشد آه وي در هيچ يك از رشـته هـاي گــروه آز
شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مربوط ، پس از بررسي آامل تقاضاي دانشجو ، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشــته دانشجــو بــه گـروه آزمـايشي ديگـر بـه

 . همراه مدارك استناد جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه ، به سازمان مرآزي ارسال مي آند، تصميم شوراي آموزشي دانشگاه الزم االجرا خواهد بود

هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آمــوزش واحـد دانشگـاهي مربـوط ٦متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك الزم حداقل                    :٦٥ماده  
 . تسليم نمايد

مورد بررسـي قــرار داده و پرونــده تكميـل شـده : ٦٦ماده   آموزش واحد دانشگاهي حداآثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواســت متقاضـي را 
گــروه يـا شـوراي آموزشـي.دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر حسب مورد به گروه آزمايشي مورد تقاضا يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ارسال مي آنـد                                     

در صورت موافقت با تغيير رشـته ،. واحد دانشگاهي موظف است حداآثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك ، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهي اعالم آند                
سازمان مرآزي موظف است حداآثر يــك هفتـه قبـل از. واحد دانشگاهي مراتب را به همراه آليه مدارك جهت تصويب نهايي به سازمان مرآزي ارسال مي آند                 

 . شروع نام نويسي ، نتيجه را به واحد دانشگاهي اعالم دارد

 . فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمي شود: ياد آوري 

 فهرست

  معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

  

معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شـدگاني کـه قبـال دروسـي را در يکـي از واحـد هــاي : ٦٧ماده  
 :دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است

 .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد ۶٧-١
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 .دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد ۶٧ - ٢

 .دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي کمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد ۶٧ - ٣

با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشـته و ٨٠%محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل           ۶٧ -۴
 .نباشد ١٢هر يک از دروس کمتر از   نمره

نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهي پذيرنده دانشجــو٣   توسط   معادلسازي دروس   - ١تبصره   
 .با رعايت موارد فوق انجام مي شود

نمرات دروس پذيرفته شده عينا در کارنامه دانشجو ثبت مـي شــود و در تعييـن ميــانگين نيمسـال محاسـبه - ٢تبصره  
 .نمي گردد ولي در ميانگين کل نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شد

واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يک نيمسال و کسري از واحد هـاي باقيمانـده کـه ٢٠به ازاي هر     - ٣تبصره  
 .واحد کمتر نباشد نيز يک نيمسال از مدت مجاز تحصيل کسر مي گردد ١٢از 

کي از   پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي کارداني و                 - ٤تبصره   کارشناسي چنانچـه قبــال دروسـي را در ي
آييـن نامـه آموزشـي و بنـد هـاي مربـوط قابــل ٦٧   دوره هاي کارداني يا کارشناسي گذرانــده باشـند برابـر مفـاد مـاده             

 .معادلسازي است

کارداني يـا کارشناسـي   دروس فارغ التحصيالن مقاطع کارداني و کارشناسي            - ٥تبصره   که در آزمـون ورودي مقـاطع 
آييـن نامـه آموزشـي و بنــد هـاي آن قابـل معادلسـازي ٦٧رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفـاد مــاده                    

 .است

هزينه معادلسازي هر واحد درسي برابر يک سوم شهريه متغير درس مربوط مطابق با آخـرين دسـتورالعمل - ٦تبصره  
 .شهريه مي باشد

هاي ٥٢مــاده  معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اســاس                 - ٧تبصره   و تبصــره 
 .آن انجام پذير است

معادلسازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلـم بـا دروس دانشگاهــي -٨تبصره  
که ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي ٧٣/٩/١٣شوراي عالي برنامه ريزي مورخ       ٢٨٨بر اساس مصوبه جلسه     

 .گيرد

معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجـو انجـام شـود ليکــن چنانچـه بـداليلي بتـاخير افتـد -٩تبصره  
 .انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد 

 فهرست

  حضور و غياب دانشجو

 .عملي کارآموزي و کارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است -حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي ، نظري  : ٣٠ماده 

  عملي، کارآموزي و کارورزي تا حــد ســه درس      -غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري، عملي يا نظري           : ٣١ماده 
 .درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد ٣در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بيش از 

عملـي ، کـارآموزي و کــارورزي در طــول نيمسـال                 -غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري ؛ عملي يا نظري                        : ٣٢ماده  
 .موجب حذف آن درس مي شود

سال            .در نيمسـال الزم نيســت      ) حسب نظام آموزشي     ( رعايت حداقل واحد     ٣٢و   ٣١در صورت استفاده از ماده        - ١تبصره   امــا نيمســال مزبـور بــه عنـوان نيم
این آیين    ٤٥باشد براساس ماده       ١٢کامل جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه ميانگين نمرات امتحانی دانشجو در این نيمسال کمتر از                                

 .نامه مشروط به حساب می آید

موجــب بازپرداخــت شــهريه پرداخـتي دانشجـو اعـم از ثابـت و متغيــر                   ٣٢و مــاده   ٣١حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضـوع مـاده                       - ٢تبصره   
 نخواهد بود 

در مورد دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي که غيبت دانشجو از سه شـانزدهم - ٣تبصره  
 .ساعات مربوط به هر يک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود 
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 .دانشجو را از انجام تکاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي کند) اعم از موجه و غيرموجه ( غيبت تا حد مجاز  : ٣٣ ماده

ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان که قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آمـوزش گـزارش مـي شـود ، محاسـبه مـي                                                  : ٣٤ماده  
 .گردد

 غيبت در جلسه امتحان

 .درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود  ٣غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا   :٣٥ماده  

 .درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود ٣غيبت غيرموجه در جلسه امتحان بيش از  - ١تبصره 

 .موجه و غير موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است   تعيين غيبت - ٢تبصره 

 .الزم نيست  ) ١٩موضوع ماده ( واحد در نيمسال  ١٢رعايت حداقل  ٣٥در صورت استفاده از ماده  - ٣تبصره 

 فهرست

 فراغت از تحصيل

  

دانشجويي که يکــي از دوره هـاي کـارداني ، کارشناسـي ناپيوسـته، کارشناسـي پيوســته و کارشناسـي : ٦٨ماده  
ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد فارغ التحصيل شناخته شده و مـي توانـد مـدرک خـود را

 .دريافت نمايد

از طريق شرکت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمي و يا براساس آيين نامه انتقال حذف شود - ۶٨ -١ 
 .، به دوره راه يافته باشد

 .باشد ١٢ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل  - ۶٨ - ٢

کليه واحد هاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسالمي بـا - ۶٨ - ٣
 .آيين نامه آموزشي نباشد ٤٦مشمول ماده موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيالت 

آييـن ٤٦شــمول مـاده       بــوده و يـا در      ١٠- ١٢به دانشجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين                 - ۶٨   - ۴
را ٦٨ - ٣و   ٢-٦٨ و ساير موارد، شرايط مفـاد بنـدهاي           و تبصره آن    ٤٧ماده  نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال             

 .احراز مي کنند نيز مدرک مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد

ايـن آييـن ٤٦بوده و يا مشمول ماده         ١٠ -١٢شجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين                   به دان   -   ۶٨ - ۵
ند و يـا بداليلـي ٦٨ - ٤نامه مي باشند و با اعمال مفاد بند              شرايط الزم را براي دريافت مدرک مرسوم کسب نمي کن

 .نمي باشند مدرک مصوب اعطا مي گردد ٦٨ - ٤قادر به اجراي مفاد بند ...) مشکل نظام وظيفه و ( 

روز پـس از آخـرين امتحـان وي در آخـرين نيمســال تحصيلـي يـا ١٥تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداکثر تا           : ٦٩ماده  
 .دوره تابستاني خواهد بود

موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشـد، تـاريخ اخـير مــالک   پاياني در مواردي که انجام کارآموزي و يا دفاع از پروژه         : تبصره   
 .فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود

فراغـت از تحصيـل دانشجـو نسبــت بـه صـدور   هفته از تـاريخ     ٦واحد هاي دانشگاهي موظفند حداکثر طي            : ٧٠ماده  
بق فرمهـاي گواهينامه موقت اقدام کرده، کليـه سـوابق تحصيلـي و کارنامـه هـاي نيمسـال هــاي تحصيلـي آنــان را ط
مربوطه به سازمان مرکزي ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوي ذکور وي را به حوزه نظام وظيفــه معرفـي

 .نمايند در غير اينصورت واحد دانشگاهي مسئول خواهد بود 

گاه بـه ترتيـب زيـر : ٧١ماده   تاييد مدرک تحصيلي ، براساس سوابق و مدارک مربــوط از طريـق سـازمان مرکـزي دانش
 :صورت خواهد گرفت

تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسي سوابق تحصيلي دانشجويان، براساس برنامه و مقــررات   ٧١-١
 .آموزشي مصوب دانشگاه انجام مي گيرد
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مــاه از تـاريخ تاييـد گواهينامـه موقـت ٣تاييد دانشنامه فارغ التحصيالن پس از طي مراحـل مربــوط حـداکثر ظـرف               ٧١-٢
 .صورت مي گيرد 

ارزشيابي سوابق تحصيلي دانشجوياني که ادامه تحصيل آنها براساس مقررات ايـن آييـن نامــه امکــان پذيـر : ٧٢ماده  
نباشد و يا بداليل آموزشي امکان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشـند و يـا بطـور کلـي مايـل بـه ادامــه

 .تحصيل نباشند ، برحسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد 

و بـاالتر در ١٠واحد درسي دوره را با ميانگين کـل               ٧٠و بعد که حداقل      ٧٦به ْآن دسته از متقاضيان ورودي سال             ٧٢-١
آييـن نامـه مـدرک ٦٨يکي از مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته و يـا کارشناسـي پيوسـته گذرانــده باشـند برابـر مــاده                       

 .کارداني در رشته، اعطا خواهد شد

صوب در آن رشـته ، يـا - ١تبصره   صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجـو و صـرف نظـر از وجـود دوره کـارداني م
 .مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر کننده صورت مي گيرد 

ير - ٢تبصره   ته باشـد بــدون پرداخـت هزينـه اي بـه نــام انصـراف و در غ چنانچه دانشجو در شــرايط اخراجــي قـرار گرف
 .قرار گرفته ملزم به پرداخت هزينه انصراف خواهد بود  ٥١و  ٥٠ اينصورت در شمول مواد

واحـد درســي دوره را در مقطـع کارشناسـي ارشــد پيوسـته گذرانـده و ١٤٠آن گروه از متقاضــياني کـه حـداقل             ٧٢-٢ 
مدرک کارشناسي در رشته مربوط ١-٧٢بند   ٢را کسب کرده باشند مي توانند با رعايت تبصره            ١٢ميانگين کل حداقل    

 .دريافت دارند در غير اينصورت برابر راي کميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي عمل گردد

 فهرست

  تقويم دانشگاهي 

  

زمان بندي فعاليتهاي آموزشي ساالنه دانشگاه آزاد اسالمي در کليه واحد هاي دانشگاهي به ترتيب زيـر                             :٧٣ماده  
 :انجام مي گردد

 
 : نيمسال اول    ٧٣-١

 نام نويسي در چهارمين هفته شهريور ماه   -

 شروع درس از اول مهر ماه    -

 نام نويسي با تاخير در نخستين هفته مهر ماه  -

  ذف و اضافه در هفته دوم مهر ماهح -

  حذف اضطراري در هفته يازدهم - 

  پايان درس، آخرين روز هفته شانزدهم -

  امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس -

 :نيمسال دوم ٧٣-٢ 

 نام نويسي در سومين هفته بهمن ماه  -

 آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه  -

 نام نويسي با تاخير در چهارمين هفته بهمن ماه  -

  حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه -
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 حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه  -

 پايان درس، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه  -

  امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس -

 تعطيالت نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود -تبصره 

 دوره تابستاني  ٧٣-٣ 

  در هفته سوم تيرماه  نام نويسي طي دو روز -

 آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه  -

  پايان درس، آخرين روز هفته ششم دوره -

  .انجام امتحانات طي يک هفته پس از پايان درس -

دانشجويانيکه برابر تقويم دانشگـاهي بـا تـاخير ثبـت نــام مـي کننـد ، مـدت تـاخير آنـان بعنـوان مرخصــی                                    : ٧٤ماده   
 .محسوب مي شود

 .در دوره تابستاني ثبت نام با تاخير مجاز نيست  :٧٥ ماده

صورت جداگانـه پـس از انتشـار                                       : ٧٦ماده   ته شـدگان آزمـون ورودي، همـه سـاله بـه  مهلت نام نويسـي بـراي پذيرف
 .اسامي پذيرفته شدگان اعالم خواهد شد

واحد هاي دانشگاهي موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشکيل جلسات توجيهـي بـا کـم و کيـف                             -تبصره  
   .آموزش دانشکاهي و مقررات مربوط آشنا سازند

تذآر در آميسيون تدوين آيين نامه ها مورد بازبيني قرار گرفـت و بـر ١تبصره و  ٩٩ماده ،  ٧٦فصل ،   ١٥اين آيين نامه در     
بررسـي و بــه تصويـب نهايــي ١٣٨١اساس نظر معاونان آموزشي واحدهاي دانشگاهي در سـمينار سراسـري مهرمــاه                        

پيوســته ،(بــراي آليــه شــاغلين بــه تحصيــل در دوره هــاي آــارداني          ٨٢/١٣٨١رســيد و از نيمســال دوم ســال تحصيــل       
 . و آارشناسي ارشد پيوسته در دانشگاه آزاد اسالمي الزم االجرا است) پيوسته ، ناپيوسته(آارشناسي ) ناپيوسته

 فهرست

 آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت 

  

 :مقدمه 
به منظور بسط و اشاعه دانش در بين اقشار مختلف اجتماع ، متناسب با ذوق ،سليقه و امكانات آنها از يـك طـرف و پاســخگويي بـه نيازهـاي مــبرم جامعــه بـه
منظور تامين نيروي انساني متخصص از طرف ديگر ، دانشگاه آزاد اسالمي نظام آموزش پاره وقت را به موازات نظام آموزش تمـام وقـت برابـر مقــررات ايـن آييــن

 . نامه به اجرا مي گذارد

مه تحصيـل بپردازنـد،                                                 : ١ماده    در جهت پاسخگويي به نياز آن عده از متقاضياني که به هر دليل نمي توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي به ادا
  .نظام آموزشي پاره وقت در مقاطع کارداني ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته به اجرا گذارده مي شود

برقراري و اجراي نظام آموزش پاره وقت در واحد هاي دانشگاهي ، با توجه به امکانات هر واحد ؛ پس از کسب مجوز از سـازمان مرکـزي دانشگـاه                                            : ٢ماده  
 .امکان پذير است

 .آموزش پاره وقت در هيچ يک از رشته هاي گروه پزشکي مجاز نيست -تبصره 

 :شرايط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زير است: ٣ماده 

 .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات مربوط ٣-١

.پذيرفته شدن در آزمون ورودي سراسري ذيريط ٣-٢

Page 18 of 23

2008/01/08file://C:\Inetpub\wwwroot\final back\ayin\Ayinnameh.htm



.پرداخت شهريه تعيين شده برابر ضوابط مربوط ٣-٣

پــاره وقـت، عينـا همـان عنـوان ، محتـوا و حجــم دروس در برنامـه هـاي نظــام آمـوزش تمــام وقـت                          عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظــام      : ٤ماده 
 .بنابراين از حيث برنامه درسي هيچگونه اختالفي بين دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد. دانشگاه است

 .واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب کند ٢٠واحد و حداکثر  ١٠در نظام آموز پاره وقت، دانشجو مي تواند ، حداقل  : ٥ماده 

واحد درسي را انتخــاب      ٢٤باشد دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي ذيربط براي نيمسال بعد                    ١٧در مواردي که ميانگين قبل دانشجو حداقل                 - ١تبصره  
 .کند

 .سال است  ٨سال و براي دوره کارشناسي  ٤حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دوره کارداني  : ٦ماده 

 .سال است ٧حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجويان دوره کارشناسي که از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند  -١تبصره 

 .آيين نامه نظام آموزش دوره اي قرار ميگيرند ٢٨ماده  ٢و  ١دانشجويان نظام آموزشي پاره وقت در شمول تبصره هاي  - ٢تبصره 

پاره وقت شده اند براي دريافت مدرک مرسوم دانشگاهي، بايد               از طريق آزمون منطقه اي وارد نظام آموزش           ١٣٧٠دانشجوياني که تا قبل از سال        : ٧ماده  
واال در صورت تقاضا منحصرا گواهي تعداد واحد هاي دروس گذرانده شده به آنان اعطـا                 . در آزمون ورودي سراسري رشته مربوط شرکت نموده و قبول شوند               

  .خواهد شد

نظام آموزش پاره وقت از نظر مقررات آموزشي همچــون حـذف و اضـافه ، حضــور و غيــاب دانشجــو، مرخصــي تحصيلـي ، ارزشـيابي دروس و سـاير                         : ٨ماده 
 .مواردي که در اين آيين نامه قيد نشده است، تابع آيين نامه آموزشي نظام آموزش تمام وقت است

مشروط بــر آنکــه ادامـه تحصيــل دانشجــو در نظــام آمــوزش پــاره وقـت ميســر       . تغيير نظام آموزشي دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بالمانع است           : ٩ماده  
 .باشد

 الزامي    مفاد فصل يازدهم آيين نامه آموزش تمام وقت           رعايت  . چنانچه تغيير نظام آموزش موجب تغيير واحد دانشگاهي ، تغيير رشته و گرايش گردد                       -تبصره  
 .است

 .تغيير نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعايت شرايط زير بالمانع است  : ١٠ماده 

 پذيرفته شدگان در آزمون ورودي سراسري تمام وقت دانشگاه  - ١

 .نداشتن مشکل نظام وظيفه - ٢

 .با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقيمانده را در سيستم دوره اي داشته باشند - ٣

ماده      اين آيين نامـه بــه نظــام آمــوزش تمـام وقــت راه مــي يابنـد                 ١٠دروس دانشجوياني که براساس شرايط مندرج در ماده             - ١تبصره   مه      ٥٢طبــق  آييــن نا
 . دوره اي بدون پرداخت هزينه انتقال پذيرفته شودآموزشي

 .بايد براي دروس باقيمانده شهريه جديد بپردازند ١٠دانشجويان مشمول ماده  - ٢تبصره 

 فهرست

    آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان 

  

 :مقدمه 
ين نامــه آموزشـي در خصـوص آمـوزش معلمـان بـا دانشجويـان با استعنت الهي ، از آنجا آه بعضي از مقررات و مـواد آي
عادي تفاوت دارد ، لزوم مقررات منحصر به آن ضروري تشخيــص داده شـده اسـت ، گرچـه قبــال ايـن مقــررات بـه صــورت
بخشنامه هاي متعدد به واحدهاي ذيربط ابـالغ گرديـده ليكــن بــه منظـور ايجـاد همـاهنگي در رونـد آموزشــي واحـدهاي

 . مختلف دانشگاهي اقدام به تهيه دستورالعمل گرديد

طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسالمي در دوره کارداني عبارت اسـت   در حال حاضر رشته هاي تحصيلي       : ١ماده 
از آموزش ابتـدايي، علــوم تجربـي، زبـان و ادبيـات فارسـي، رياضــي، ديـني و عربـي و آمـوزش زبــان انگليسـي و دوره
کارشناسي ناپيوسته رشته هاي دبيري آمـوزش ابتـدايي ؛ علـوم تجربــي، زبـان و ادبيــات فارســي، رياضـي، الهيــات و

 .معارف اسالمي و زبان انگليسي است

کليه فارغ التحصيالن دوره هاي کارداني رشته هاي مذکور مي توانند در آزمون کارشناسي ناپيوسته همـان - ١تبصره  
 .رشته شرکت نمايند و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل دهند
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کارداني ديني و عربي مي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسـته الهيــات   فارغ التحصيالن دوره      - ٢تبصره  
 .و معارف اسالمي شرکت نموده و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند 

مدرک فوق ديپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکـز تربيــت معلـم وزارت آمـوزش و پـرورش بــه   دارندگان - ٣تبصره  
.تناسب رشته تحصيلي ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان مي باشند                              
بول وزارت آمــوزش و پـرورش کز ضـمن خــدمت مــدرک داخلــي قابـل ق مدرک اعطايي به دارندگان مدرک کارداني از مرا

 .است

تحصيل در رشته هاي تحصيلي طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسالمي در طول نيمسـال هــاي اول و دوم : ٢ماده 
 .باشد در ترم تابستاني در طول هفته مي  و) پنچشنبه و جمعه ( سال تحصيلي در روزهاي آخر هفته 

 .هر سال تحصيلي در اين طرح مرکب از دو نيمسال و يک ترم تابستاني است : ٣ماده 

تشکيل ترم تابستاني در طرح آموزش معلمان به استثناي آن تعداد از واحدهاي دانشگاهي که اسامي آنها - ١تبصره  
 .هفته است ٦در دفترچه راهنماي آزمون قيد گرديده است الزامي است و طول مدت آن 

ترم تابستاني در واحد هاي دانشگاهي ملزم به اجـراي آن ، از نظـر مرخصـي هماننـد نيمسـال هـاي اول و - ٢تبصره  
 .دوم سال تحصيلي محسوب مي گردد و عدم شرکت دانشجو در اين ترم غيبت تلقي خواهد شد

کارداني و کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طــرح آمـوزش معلمــان بـر اسـاس   تعداد واحد هاي درسي دوره        : ٤ماده  
 .برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين شده است

پذيرفته شدگان دوره هاي کارشناسي ناپيوسته موظف بـه گذرانـدن دروس جبرانـي الزم براسـاس ســرفصل : ٥ماده  
 .رشته مربوط مي باشد

تعداد واحد هاي درسي انتخابي دانشجويان اين طرح در يک ترم تحصيلي اعم از نيمسال اول و دوم و يا دوره : ٦ماده 
کان اخـذ واحـد ند يـا بـدليل رعايـت پيـش نيازهــا ام تابستان ، جز در مواردي که واحد دانشگاهي نتوانـد درس ارائـه ک

واحـد فـارغ ٨واحد کمتر باشـد مگـر در آخـرين تـرم تحصيلـي کـه دانشجـو بـا کمـتر از                          ٨درسي ميسر نشود ، نبايد از        
 .التحصيل مي گردد

تان            ١٥حداکثر واحد هاي درسي انتخابي در هر يک از نيمسال هاي اول و دوم                         : ٧ماده   واحـد ١٢واحد و در ترم تابس
واحد تجـاوز ٤٠از     مشروط بر اينکه تعداد واحد هاي درسي اخذ شده توسط دانشجو در يک سال                   . درسي مي باشد    

 .نکند

سال هــاي اول و دوم                                - ١تبصره   تان را دايــر ندارنـد در هـر يــک از نيم واحـد ١٧در واحد هاي دانشگاهي کـه تــرم تابس
اين واحد هاي دانشگاهي حق ارائـه درس در دوره تابستــان را نخواهنـد داشـت امـا در صــورت. درسي ارائه مي گردد    

گاهي مختـار اسـت وي را بـه ٦درخواست دانشجو براي گذراندن حداکثر         تان ، واحــد دانش واحد درسي در دوره تابس
 .واحد دانشگاهي ديگري که مجاز به ارائه دروس مي باشد معرفي نمايد

واحد درسي باقيمانده داشته باشد حتي اگـر تـرم ٢٤در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر               - ٢تبصره  
ولـو اينکــه در   تمام واحد هاي درسي باقيمانـده را            قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشي ذيربط مي تواند                 

 .انتخاب نمايد) نه در دوره تابستان(   بين آنها دروس پيش نياز وجود داشته باشد در يک نيمسال

واحـد درسـي باقيمانــده ٢٤چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و فقــط                        - ٣تبصره  
٢مي تواند با نظر گروه و رعايت تبصره              ) روخواني قرآن     )ره  ( بدون احتساب درس وصاياي حضرت امام         ( داشته باشد    

 .واحد آن در دوره تابستان نباشد ١٠اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از 

واحد درسي انتخاب نمايد جزو سنوات تحصيلي او ٧نيمسال تحصيلي يا ترم تابستاني که دانشجو بيش از               - ٤تبصره  
باشـد مشـروط بـه حســاب مـي آيـد و نـام ١٢محسوب مي گردد و چنانچه ميانگين دروس گذرانده شده وي کمـتر از                      

 . نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود

واحد ١٠دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي ميکندجزدر آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از                - ٥تبصره  
 .درسي را در آن نيمسال ندارد

دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان مي توانند يکبار در يکي از نيمسال هــاي اول و - ٦تبصره  
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کمـتر از( واحد درسـي را      ٧آيين نامه آموزشي حداکثر تعداد          ٥٥دوم سال تحصيلي يا ترم تابستان با استفاده از ماده               
 .در واحد دانشگاهي ديگر بگذرانند ) حداقل واحد درسي مجاز 

آييـن نامـه ١٩مــاده    ٥تبصـره   دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان حـق اسـتفاده از                      - ٧تبصره  
 . را نخواهند داشت آموزشي

ســال و ٢حداقل مهلت تحصيل در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته طرح آموزش معلمـان                      : ٨ماده  
 .سال مي باشد ٤حداکثر 

لي - ١تبصره   در صورت نياز، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مي تواند يـک نيمسـال بــه حـداکثر مـدت مجــاز تحصي
 .اضافه نمايد

مبناي محاسبه مدت مجاز تحصيل اولين ترمي اسـت کـه واحـد دانشگـاهي موفــق بــه تشکيــل کــالس مـي -٢تبصره  
 .گردد

ياز - ٣تبصره   دانشجوياني که عالوه بر دروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادي دروس به عنوان دروس جبراني يا پيش ن
ضافه ٦دانشگاهي مي باشند، به ازاي هر           واحد درسي اضافه يک نيمسال به سـقف سـنوات مجـاز تحصيلـي آنـان ا

 .مي گردد

دانشجويان رشته هاي طرح آموزش معلمان مجازند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسـي ناپيوسـته : ٩ماده  
 .حداکثز ار سه ترم مرخصي استفاده نمايند

 .با تصويب شوراي آموزشي واحد مي توان يک نيمسال به مرخصي تحصيلي دانشجو اضافه نمود : ١٠ماده 

 .انتقال دانشجويان اين طرح به نظام آموزش دوره اي و پاره وقت ممنوع است :١١ماده 

دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي طرح آموزش معلمان در صورتي که دو ترم متوالـي و يـا متنـاوب : ١٢ماده 
باشد در هر مرحله از تحصيل اخراج مي شوند اما اگر ميـانگين کـل ١٠مشروط شوند چنانچه ميانگين کل انان کمتر از           

 نظـام آمـوزش دوره اي قـرار مـيآييـن نامـه    ٤٦مــاده    ٥    و ٤ - ٣ - ٢ - ١باشد در شمول تبصــره هــاي         ١٠آنها حداقل     
 .گيرند

بــه اســتثناي دروس عمومـيپــذيرش و معادلســازي دروس دانشجويـان رشــته هـاي طــرح آمــوزش معلمــان                  :١٣ماده  
 صـورت مـيآيين نامه آموزشـي      ٦٧ماده  گذرانده شده در مراکز تربيت معلم که مقررات خاصي بر آن حاکم است برابر                       

 .گيرد

ين -تبصره   هيچ يک از دروس گذرانده شده در دوره هاي مراکز آموزش ضمن خـدمت وزارت آمـوزش و پـرورش و همچن
 .دروس تخصصي مراکز تربيت معلم قابل معادلسازي نيست 

 فهرست

 : ١ضميمه 

 ايثارگر آيين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و 

  

 شوراي عالي برنامه ريزي پس از انطباق ١٦/٧/٧٤مورخ  ٣٠٤مصوب جلسه 

  با مواد آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

  :تعريف   

 :واژه هاي شاهد وايثارگر دراين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند 

 .درصد وباالتر اطالق مي شود ٧٠واژه شاهد به فرزند وزوجه شهيد؛ مفقودالثر؛اسير وجانباز : الف 
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  :واژه ايثارگر بريكي از مصاديق زير اطالق مي شود : ب 

 .باشد  رزمنده اي آه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه داشته                
 .درصدنقص عضو داشته باشد  ٢٥جانبازي آه حداقل                 
 .آزاده اي آه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد                 

به دانشجوي جانبازي آه به علت ادامه درمان نتوانـد درمهلـت تعييــن شــده بــراي ثبـت نـام مراجعـه آنـد اجـازه داده مـي شـود                                       - ٤بصره الحاقي به ماده
آــه تازمـان حـذف واضـافه       ) مشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري آه به تاييد آميسيون پزشكي ويا پزشك متعهد دانشگاه رسـيده باشــد ارائــه نمايــد                (

 .انتخاب واحد آند 
 .واحد انتخاب آنند  ١٠دانشجويان شاهد وايثارگر مي توانند درهر نيمسال حداقل  - ١٩تبصره الحاقي به ماده
واحددرسي فارغ التحصيل مي شود ؛ درصورتي آه ميانگين نمرات نيمسال ماقبل                     ٨دانشجوي شاهد وايثارگري آه با گذراندن         - ٢٧بصره الحاقي به ماده

 .واحد انتخاب آند  ٨با شد ؛ مي تواند دردوره تابستاني حداآثر  ١٥او حداقل 
دانشجوي ايثارگري آه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند درجلسه ويا جلسـات امتحـاني درس                                 - ٣١و٣٥بصره الحاقي به ماده

يا دروس گرفته شده شرآت آند؛ با تاييد مدارك توسط آميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه؛ مي تواند طبق برنامه اي آه از طرف گــروه آموزشــي                               
 .درغير اين صورت درس يا دروس مذآور حذف مي شود   ذيربط تعيين مي شود حداآثر تاپايان نيمسال بعدي درامتحان آن درس يا دروس شرآت نمايد

تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر درآالس ويـا جلســه امتحـان بـا سـتاد اموردانشجويـان                                   - ٣٥و٣١تبصره الحاقي به ماده
 .شاهد وايثارگر دانشگاه مي باشد 

مشـروط   . دانشجوي شاهد وايثارگر ؛ مي تواند دودرس نظري خود را تا پنج هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حـذف نمايــد                             -٣٧تبصره الحاقي به ماده
 .واحد آمتر نشود ١٠براينكه تعداد واحدهاي باقي مانده اواز 

تشخيص قادرنبودن به ادامه تحصيــل درنيمســال مـورد نظــر ؛ بـراي دانشجويـان شـاهد وايثــارگر باســتاد اموردانشجويـان شـاهد                          -٣٨بصره الحاقي به ماده
بــراي دانشجويــان جانبــاز؛ باتوجـه بــه وضـعيت جسمـاني النهــا بنابــه تشخيــص آميسيــون                   ) ميان ترم وپايان تـرم      (مدت زمان امتحان       .وايثارگر مي باشد    

  .برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است ٢پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه وتاييد ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه؛ حداآثر تا 
ورودي هـاي   (بــه بـاال  % ٥٠جانبازي وزوجه جانباز    % ٣٠نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل                 -٤٤تبصره الحاقي به ماده

درميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود؛ مشروط براينكه نمرات هريك از دروس مزبور پس از اخذ آنها دراولين فرصت ممكن وشـرآت درامتحـان                                    ) بعد   ۶٧
اضافه جانبازي؛ يك درس به سه درس     % ١٠باشد؛ به ازاي هر   % ٣٥براي دانشجويان جانبازي آه درصد جانبازي آنان بيش از        .نباشد  ١٢هاي آنها آمتر از  

دانشجويـان ايثـارگر مــي تواننــد دروس مزبــور را بارعايـت ســاير                    .فوق افزوده مي شود ودرهر حال تعداددروس حذف شده نبايد از پنج درس تجـاوز نمايــد                      
 .شرايط دردونيمسال تكرار آند

مه يابــد ومـدارك مربــوط مـورد                          -٤٨تبصره الحاقي به ماده در صورتي آه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد ومدت درمان بيش از يــك مـاه ادا
 .تاييد آميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه باشد؛ آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود 

براي دانشجويان شاهد و ايثارگر؛ نمرات دروس گذرانده شده آه دردانشگاه مقصد پذيرفته نشده است؛ درميانگين                             -و تبصره آن      ٥٢تبصره الحاقي به ماده
 .واحد درسي آفايت مي آند ١٤گذراندن حداقل   براي انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر.او محاسبه نمي شود 
دانشجويان شاهدوايثارگر مي توانند درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسـبي؛ از مقطـع                   : ٥٨-٤تبصره الحاقي به ماده   

 .باالتر به مقطع پايين تر تغييررشته دهند

شــوراي عــالي برنامـه ريـزي بـه تصويـب رســيدوبا تصويــب آن آليــه ١٦/٧/٧٤مورخ   ٣٠٤اين آيين نامه در جلسه شماره          
 .مقررات مغايرلغو مي گردد واز تاريخ تصويب الزم االجرا است 

 فهرست

  :٢ضميمه 

 معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان 

  وفارغ التحصيالن مراآز تربيت معلم با دروس دانشگاهي

  

 ١٣/٩/١٣٧٣شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  ٢٨٨مصوبه جلسه 

درمورد معادلسازي وپذيرش واحدهاي درسي عمومي وتربيتي دانشجويان وفـارغ التحصيــالن مراآــز تربيـت معلـم آـه از
گاهي ؛ نظربـه طريق آزمون سراسري دردانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي پذيرفته مي شـوند بـا دروس دانش

    :اينكه 

 .تغييراتي درمجموعه دروس عمومي دانشگاه ها ايجاد شده است 

برخــي از عنــاوين ومحتــواي دروس عمومــي وتربيــتي مراآــز تربيــت معلــم بــا عنــاوين ومحتــواي ايــن دروس                     
 .دردانشگاه ها يكسان شده است 

  ١٨٢به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصالحيه اي به شرح ذيل در مصوبه جلسه 

   به تصويب رسيد  ١٣/٩/١٣٧٣مورخ  ٢٨٨شوراي عالي برنامه ريزي به عمل آمد و در جلسه  ٢٤/١٠/٦٨  مورخ

 
 معادلسازي دروس عمومي -الف
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 دروس تربيتي: ب 

  درمورد درس تمرين دبيري: ج

  ساير موارد: د
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