
 شیآیین نامه آموز

  دوره هاي کاردانی و کارشناسی

   شوراي عالی برنامه ریزي339مصوب جلسه 

  1376اردیبهشت ماه 

  فهرست مطالب

  ت نامبشرایط ث  شرایط ورود دانشگاه  تعاریف
انتخاب واحد درسی 
دانشجویان شاغل به 

  تحصیل
  منع ادامه تحصیل همزمان

  نظام درسی  سال تحصیلی  تعریف واحد درسی  نظام آموزشی
تعداد واحدهاي درسی و طول 

  مدت تحصیلی

  درس معرفی به استاد
انتخاب واحد همزمان 

دروس پیش نیاز و 
  وابسته

دروس وصایاي 
 )ره(حضرت امام

  وآشنایی با قرآن کریم

واحدهاي درسی دوره 
  تابستان

حداکثر کلیه واحدهاي انتخابی در 
  یک نیمسال

  حضور غیاب دانشجو
غیبت در جلسه 

  حانامت
حذف و اضافه 

  نام نویسی مشروط  طراريضحذف ا  درس

ارزیابی پیشرفت 
  درس ناتمام  اعالم نمرات  حداقل نمره قبولی  تحصیلی

مقرارت آموزشی دانشجویان 
  انتقالی و میهمان

  انصراف از تحصیل  مرخصی تحصیلی  نیمسال جبرانی  دانشجویان مشروط
آیین نامه آموزشی رشته هاي 

  طرح آموزش معلمان
معادلسازي واحدهاي 
درسی گذرانده شده 

  قبلی
  تقویم دانشگاهی  فراغت از تحصیل

نظام آموزشی پاره 
  وقت

ین نامه آموزشی رشته هاي یآ
  طرح آموزش معلمان
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 تعاریف

  در این آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است

  : دانشگاه–1

و پژوهشی، روزانه و شبانه دولتی و به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشـــی 
  . گفته می شود" دانشگاه "غیردولتی، 

  :  دانشکده–2

مانند دانشکده علوم، . دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد
  .دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن 

  :  گروه آموزشی–3

ده یا یک دانشگاه است، که در یک رشته خاص یا چند رشته گروه آموزشی واحدي از یک دانشک
  .مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسالمی و نظایر آن. متجانس فعالیت دارد

  :  گروه برنامه ریزي–4

منظور از گروه برنامه ریزي یکی از گروههاي نه گانه شوراي عالی برنامه ریزي است که در وزارت 
  . دارندفرهنگ و آموزش عالی استقرار

  :  گروه آزمایشی–5

منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههاي آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات 
          سراسري دانشگاهها است، که داوطلبان را بر حسب رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم

  .می کند

  

  

  

  :  دوره–6
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زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته منظور از دوره در نظام آموزش عالی، مدت 
  …مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و . خاص تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود

  : اداره آموزش–7

منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط 
ن از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را بر به دانشجویا
  .عهده دارد

  :  استاد–8

هر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را در دانشگاه برعهده دارد استاد نامیده 
  .می شود

  :  رشته–9

لوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، ع( رشته یکی از شعب فرعی از گروههاي علمی 
 مشخص و از دیگر است که از لحاظ موضوع کامالً)  کاربردي –کشاورزي، هنر، تربیت معلم و علمی 

دروس مشترك در دو رشته . موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد
  .دو رشته تجاوز کند درصد کل واحدها در هر 30متفاوت، نباید از 

  : گرایش–10

اختالف دروس در دو . هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود
  . درصد کل واحدها بیشتر باشد30 درصد کل واحدهاي رشته کمتر و از 7گرایش از یک رشته نباید از 

یید شوراي عالی برنامه ریزي است أت مورد تبه تصویب مراجع ذي ربط رسیده اساً این تعاریف که عموم(
   )بنابراین جزو الینفک این آیین نامه است و هر نوع تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست
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  فصل اول

  شرایط ورود و نام نویسی
  شرایط ورود 

  : 1ماده 

شد پیوسته و دوره ، کارشناسی ار)پیوسته و ناپیوسته ( شرایط ورود در دوره هاي کاردانی، کارشناسی 
هاي دکتري عمومی پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به 

  :شرح زیر است

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور وداشتن شرایط عمومی ورود به آموزش : 1
  .عالی، برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

     داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش :2
مطابق مصوبات شوراي ( یا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي ) با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ( 

ارشناسی ناپیوسته که و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی براي ورود به دوره ک) عالی انقالب فرهنگی 
یید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده أحسب مورد به ت

  .باشد

  .پذیرفته شدن در آزمون ورودي : 3

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی  : 4
  .ربط صادر می شودکه از طریق مراجع ذي 
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  فصل دوم
   ثبت نام

  :ت نامبشرایط ث
  : 2ماده 

پذیرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعالم می شود، براي نام نویسی 
عدم مراجعه براي نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم . و انتخاب واحد مراجعه نمایند

  .، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شدنتایج آزمون

امکانات آموزشی الزم  واحد واحد تکمیل شده باشد و درصورتی که ظرفیت پذیرش دانشجودر: 3ماده 
ید شوراي آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده  تأیبا خر داشته باشد میتواندبراي پذیرش دانشجویان متاً را

  .عالم کندومراتب راجهت اطالع به سازمان مرکزي ا

امکانات آموزشی  درمواردي که تعداد پذیرفته شدگان بیش ازظرفیت مصوب دانشگاه باشد و: 1تبصره 
نمره کل  اساس رتبه و است بر نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز در دانشگاه اجازه ثبت نام آنان را

 .براي نیمسال دوم ثبت نمام نماید پذیرفته شدگان را آزمون تعدادي از

پیوسته ،ناپیوسته وآموزش (خیر متقاضی براي ثبت نام درمقطع تحصیلی کاردانی أحداکثرت: 2تبصره 
زمان پذیرش درآزمون ورودي  یک سال از) پیوسته ، ناپیوسته وآموزش معلمان (وکارشناس ) معلمان

  :میباشد مشروط براینکه 

  شدنداشته با منع تحصیلی نظام وظیفه نظر از ذکور متقاضی –الف 

  باشد پایه داشته نام مدرك هنگام ثبت –ب 

درغیراینصورت شوراي آموزشی واحد دانشگاهی .  واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد - ج
 .اتخاذ تصمیم می نماید

واحد دانشگاهی موظف   و می گردد تحصیل دانشجو محسوبجزو سنوات مجازتا یکسال خیرأ مدت ت-د
  .نماید براي این مدت مرخصی تحصیلی صادرریه ثابت بر مبناي سال ورود پس از ثبت نام با اخذ شهاست 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بل پرداخت قا(  بانک ملی تهران شعبه زبرجد1486ن دستورالعمل به حساب خیر را برابر آخریأهزینه ت-هـ
 م نمایند تا به صورت یکجا به امورواریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلی) در کلیه شعب کشور

  .رکزي ارسال دارندسازمان م

جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب  خیرأیکسال ت مدرك پایه،  درمورد پذیرفته شدگان فاقد:3تبصره 
 شهریه ثابت این مدت را مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و دانشگاهی باید واحد و نمیگردد

  .نماید برمبناي سال ورود ازدانشجو اخذ

خرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام أد لیست اسامی مت واحدهاي دانشگاهی موظفن-  4تبصره 
  .به مرکز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسید بانکی مربوط به امور مالی سازمان مرکزي ارسال دارند

  .خر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بودأ دانشجوي مت- 5تبصره 

 آیین نامه 20 شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته که با استفاده از ماده -  6تبصره 
کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور  از مقطع

سب کرده قبل از سپري شدن سه شانزدهم از شروع کالسهاي مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی ک
  .باشند 

  انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل
 دانشجویان موظفند در مهلت هاي تعیین شده در تقویم دانشگاهی براي  انتخاب واحد درسی به – 4ماده

خیر از  سه أخیر افتد و تأ لیکن در صورتیکه این امر به ت.واحد هاي دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند
یید شوراي آموزشی واحد أ درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تشانزدهم ساعات هر

  .خیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شودأدراین حال مدت ت. دانشگاهی امکان پذیر است

 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی 4دانشجویانی که پس از انقضاي مهلت تعیین شده در  ماده : تبصره 
لیکن در صورت موافقت شوراي آموزشی واحد دانشگاهی، آن نیمسال . ال نخواهد داشت را در آن نیمس

.  این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد 48با رعایت ماده 
  .در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد

مگر براي دوره هایی که . د اسالمی به صورت حضوري و تمام وقت استتحصیل در دانشگاه آزا : 5ماده 
  . مستثنی شده باشدرسماً

  منع ادامه تحصیل همزمان 
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دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک : 6ماده 
زش تمام وقت یا پاره وقت را گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آمو

نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي انتخابی به تشخیص کمیسیون 
موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزي محروم و سوابق تحصیلی وي در آن رشته باطل اعالم 

  .یین شده به دانشگاه می باشدمی شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تع

  

 سازمان مرکزي از این 13/7/79مورخ   36/86230دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره : تبصره 
  .قاعده مستثنی هستند
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  ومسفصل 

  نظام آموزشی
  .آموزش در دانشگاه آزاد اسالمی براساس نظام واحدي است : 7ماده 

 هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردي در نظام واحدي ارزش : 8ماده 
   .درس به همان درس محدود می گردد دانشجو در یک

  تعریف واحد درسی 

 جلسه یک ساعتی آموزش داده 16یک واحد درس نظري، مقدار درسی است که مفاد آن طی : 9ماده 
 ساعت و عملیات 48 ساعت، کارگاهی 32می شود این زمان براي هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 

  .  ساعت می باشد64صحرایی 

 اجراي دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعیین شده در – 1تبصره
  .سرفصل مصوب و آیین نامه هاي مربوط خواهد بود

  سال تحصیلی

هر .  یک دوره تابستانی است هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و برحسب لزوم: 10ماده 
  .  هفته آموزش است6 هفته و هر دوره تابستانی شامل 16نیمسال تحصیلی شامل 

  

مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم ، : تبصره
  .جزو مدت آموزش محسوب نمی شود

  

 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی 16ال تحصیلی در یک واحد درس نظري طی نیمس: 11ماده 
تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی )  جلسه 16(  هفته 6در 

آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به 
  .می شود هفته تقسیم 6 هفته و 16ترتیب در 
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 در موارد استثنایی و ضروري به پیشنهاد واحد دانشگاهی ذیربط و تصویب سازمان مرکزي –تبصره 
مشروط بر اینکه .  هفته تدریس نمود16دانشگاه می توان  یک واحد درسی را در مدتی کوتاهتر از 

  مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود

  نظام درسی 

بـراي یـک    س ، بخش مستقلی از برنامه آموزشـی اسـت کـه در یـک موضـوع مـشخص و      هر در 12:ماده
  .نیمسال تحصیلی ارائه می شود

     دروس دوره دانـشگاهی از لحـاظ محتـوي بـه دروس عمـومی ، پایـه ، اصـلی وتخصـصی تقـسیم             : 13ماده  
  .می شود

گذرانـدن  .می شود  عرضهدروس عمومی به منظور توسعه اطالعات و معلومات عمومی دانشجویان   1-13
  .این دروس براي عموم دانشجویان الزامی است

دروس اصـلی و   دروس پایـه بـه منظـور تقویـت بنیـه علمـی و ایجـاد زمینـه مناسـب بـراي پـذیرش             2-13
  .تخصصی ارائه می شود

  .دروس اصلی، اساس و مبناي دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد  3-13

           تــدریس  افــزایش تــوان علمــی و عملــی دانــشجو در رشــته مربــوط دروس تخصــصی ، بــه منظــور  4-13
  .گردد می

  .صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود  هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو- 14 ماده 

  .درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگري نیست 14-1

دارد دروس وابـسته بـه    است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگري مالزمهدرسی : درس وابسته   14-2
  .دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود

دیگـري کـه وابـسته     درسی است که درك مطلب آن براي یادگیري درس یـا دروس         : درس پیشنیاز 14-3 
  .ددروس ارائه گرد آن نامیده می شود مالزمه دارد و باید قبل از آن درس یا

  .تابستان ارائه گردند دروسی است که باید با هم در یک نیمسال یا دوره: دروس همنیاز   4 -14

  .درس از جنبه انتخاب ، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود : 15ماده 
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اسـت و بـا دروس    درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره براي دانـشجو اجبـاري    15-1
  .نمی باشددیگر قابل تعویض 

  . انتخاب می کند درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط 15-2 

  .شود  عملی تقسیم میـ درس از لحاظ نحوه تدریس به نظري ، عملی و نظري ـ  16ماده 

سـمینار و بحـث و    درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفـرانس،  16-1 
  .گفتگو تعلیم داده می شود

عملیات کارگـاهی   هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین، درس عملی حاوي مجموعه مهارت 16-2 
  .آزمایشگاهی، بیمارستانی و صحرایی است

 تـدریس  تواماً هایی است که به هر دو صورت فوق ها ومهارت  عملی مجموع دانش_درس نظري   16-3
  .می شود

مـصوب یکـسانی بـه اجـرا       تمامی واحد هاي دانشگاهی براي یک رشته معین ، برنامه درسی        در _ 17ماده  
  .گذاشته می شود

  تعداد واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل 

کارشناسـی   الزم بـراي گذرانـدن هـر یـک از دوره هـاي کـاردانی و      تعداد واحد هـاي درسـی     18_ ماده
تحصیلی بر اساس سرفصل مـصوب   ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته        

  .و بخشنامه هاي ذیربط تعیین می گردد

سـیده اسـت،   ریـزي نر   در مورد برنامه هاي آموزشی که تاکنون به تـصویب شـوراي عـالی برنامـه      _تبصره  
  .بود برنامه هاي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه، مالك عمل خواهد

 واحـد  12نمی توانـد از   یل تعداد واحد هاي انتخابی دانشجوي تمام وقت در یک نیمسال تحصی _ 19ماده  
   واحد بیشتر باشد20کمتر و از 

واحد   امکان ارائه درس توسطهایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش نیاز ها یا عدم     در نیمسال  _ 1 تبصره  
واحـد درسـی مجـاز را انتخـاب       کمتر از حـد اقـل  36دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده   

تحصیلی دانشجو محسوب می گردد امـا چنانچـه میـانگین     نماید بالمانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات       
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مـرات دروس آن نیمـسال در میـانگین کـل        گردد مشروطی به حـساب نمـی آیـد ن          12آن نیمسال کمتر از     
  . ونیمسالی دانشجو محاسبه می شود

باقیمانده داشته باشد ،   واحد درسی24 در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر           _ 2تبصره  
آموزشـی واحـد مـی توانـد تمـام واحـد هـاي درسـی          حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه      

  .آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسا ل انتخاب و بگذراند  ولو اینکه در بینباقیماده را

واحد درسی بـاقی    24 چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی ، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و_ 3تبصره 
ل و دوره تابـستان  این ماده آنهـا را در آن نیمـسا   2مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره            

  . واحد آن در دوره تابستان نباشد7از  بگذراند مشروط بر اینکه بیش

داشـته باشـد واحـد      واحـد درسـی باقیمانـده   24 چنانچـه در تـرم آخـر تحـصیلی دانـشجو فقـط        _ 4تبصره  
اید بـا  در نیمسال مزبور ارائه نم)  واحد 4تعداد  حداکثر به( دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظري آن را     

   ادفنظر گروه و رعایت م

دوره تابستان بصورت معرفی   این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا           _2تبصره  
  .به استاد بگذراند

بر اینکه تعداد واحـد هـایی     یا بیشتر باشد، مشروط  17 دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او        _ 5تبصره  
آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در  وده و در امتحانات پایان ترم   که دانشجو انتخاب نم   
  واحد درسی انتخاب کند24نباشد می تواند در نیمسال بعد تا  آن نظام آموزشی کمتر

  فی به استادعردرس م 

اکثر دو درس نظري  چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان براي فراغت از تحصیل حد_ 20 ماده
براي یکبار خـارج از تفـویم دانـشگاهی انتخـاب       واحد باقیمانده داشته باشد می تواند      4به ارزش حد اکثر     

مـی شـود درس یـا دروس مزبـور را از     طرف گروه آموزشی مربوط تعیـین   واحد نموده و در فرصتی که از   
عدم موفقیت در  به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت          طریق معرفی 

انتخاب واحد مجـدد مـی توانـد در پایـان آن        می گردد و بدون نیاز به     ) بالاثر  ( هر درس، نمره آن حذف      
  .دهد  نیمسال با سایر دانشجویان امتحان

ارائـه نـشود در پایـان همـان       چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحـد دانـشگاهی          _1تبصره   
  .  بصورت معرفی به استاد امتحان دهدنیمسال مجدداً
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در  آموزشی امکان پذیر است   آیین نامه 20 در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده          _ 2تبصره  
کرد یا با درخواسـت کتبـی دانـشجو وي را بـه سیـستم        استفاده 28 ماده   2ه  غیر اینصورت می توان از تبصر     

  . پاره وقت منتقل نمود

متغیر درس یا دروس   شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه  _  3تبصره  
  . مربوط خواهد بود

ساعت طـرح سـوال    ظر گرفتن یک پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در ن       _  4تبصره  
تصحیح اوراق امتحـانی هـر درس    براي هر درس یک ساعت حضور در جلسه امتحان و نیمساعت به ازاي            

  .محاسبه می گردد دانشجو ، بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس

 کـه در معـرض   دانـشجویانی   هر سال تحصیلی بایـستی تکلیـف آن دسـته از     وری شهر 15 قبل از    _  21ماده  
  . واحد درسی آنان جلوگیري بعمل آیدانتخاب خراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابالغ و ازا

 شروع نیمـسال   در  انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده          _  22 ماده
 از  و فرصت اندك و عـدم آگـاهی  کاري لکن چنانچه بدلیل حجم.  ممنوع می باشدزیدوم سال تحصیلی ن 

 بعمل ی وي هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درساخراجی وضعیت نمرات امتحانات از دانشجویی که     
  آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وي را مشخص و در صورت احرازامور آمده باشد متصدیان 

  . اجی صادر نمایند اخرابالغ  او را لغو و شهریه مربوط را مسترد وی اخراجی ، انتخاب واحد درسشرایط

  

  انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابسته 

و یا برابر مقـررات   در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید _ 23ماده
سرانجام آنها را حذف نموده باشـد مـی توانـد بـا       اي درس یا دروس پیش نیاز شرکت نموده اما        در کالسه 

. با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال هاي بعد انتخاب و بگذراند نظر گروه ، آن درس یا دروس را 
 درس یـا  نمـره  نتواند در درس یا دروس پیش نیاز نمره قبولی کـسب کنـد یـا آن را حـذف نمایـد             چنانچه
  .حذف می گردد) ردي اعم از قبولی یا( دروس وابسته ای درس نی و همچنازی نشیدروس پ

  . ی از این قاعده مستثنی استل نیمسال آخر سال تحصی- 1 تبصره

 گردیـده در شـمول   اعـالم  ي کمیتـه انـضباطی  أ نمرات مردودي دروس موضوع این ماده که با ر - 2 نبصره
  . قرار نمی گیرد23ماده 
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   و آشنایی با قرآن کریم) ره(دروس وصایاي حضرت امام  

دروس موضـوع   و آشنایی با قرآن کـریم عـالوه بـر       ) ره  ( انتخاب دروس وصایاي حضرت امام      _ 24 ماده
واحدهاي درسی یـک نیمـسال یـا دوره     و در سقف مجاز. جویان امکان پذیراست   براي کلیه دانش   19ماده  

 آنهـا را  20عـالوه بـر درس یـا دروس نظـري موضـوع مـاده              تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند       
  .انتخاب و بگذراند

و  عایت تقدم هاي درسی ر  چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد_ 25ماده 
است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال، نسبت  خر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظفأت

 باشـد بـه  ...)  میهمـان و  -انتقـال  ( نماید اما اگر این امر بعلت شرایط ویـژه   به حذف دروس غیرمجاز اقدام 
  .کرد  موجه تلقی می تواند مورد راربطیتشخیص شوراي آموزشی واحد یا دانشکده ذ

 ارشد تابع مقـررات و     کارشناسی  در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع          _ 26 ماده
  .ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد

  هاي درسی دوره تابستانواحد  

دانـشجویانی کـه در     واحد اسـت و بـراي  6حداکثر واحد هاي انتخابی مجاز براي دوره تابستانی        _ 27ماده
  . واحد می باشد7تابستان فارغ التحصیل می گردند 

 واحـد آن  2حتـی اگـر   (  واحـد درسـی  6 چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی عـالوه بـر   _1تبصره 
یک یا دو درس نظري هـم داشـته   ) داشته باشد اشد و در بین آنها پیش نیاز و وابسته هم وجود کارآموزي ب 

 و 20تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظري را با اسـتفاده از مـاده     واحد درسی را در6باشد می تواند   
  . در نیمسال بعد بگذراند28ماده  رعایت

تابستانی خود را در واحد هـاي    با موافقت واحد مبدا دوره     دانشجو در دوران تحصیل می تواند      _ 2تبصره  
  .بگذراند دانشگاهی دیگر که پذیراي او خواهد بود

 ی دروس انتخابری متغي هاهیشهر  به عالوهیمسالی ثابت نهی دوره تابستان برابر نصف شهر   هی شهر _ 3تبصره  
 به واحد مقصد پرداخـت  تابستان منحصراً دوره هی کند شهر  استفاده  ماده نی ا 2 باشد و چنانچه از تبصره       یم
  .دی نمایم
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  حداکثر مدت مجاز تحصیل 

ه کارشناسی ناپیوسـت  حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي کاردانی و  28 _ماده
   سال است   8/5 سال و کارشناسی ارشد پیوسته6 سال ، کارشناسی پیوسته 3

ملـزم بـه گذرانـدن تعـدادي دروس        دانشجویانی که عالوه بر دروس برنامـه آموزشـی مـصوب           _ 1تبصره  
 واحد درسی اضافی یک نیمـسال بـه سـقف سـنوات     8ازاي هر  جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند ، به     

  .می گردد نان اضافهمجاز تحصیل آ

سنوات داشته باشد، واحـد    در صورتیکه دانشجو براي فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف           _  2تبصره  
هـاي کوچـک و مراکـز دانـشگاهی بـا تـصویب           در واحـد  ( دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربـوط         

ی و کارشناسـی ناپیوسـته را   دوره هاي کارشناسی و کاردان  حداکثر مدت مجاز تحصیل   ) شوراي آموزشی   
  دوره تابستان به طول مدت. ( کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد یک نیمسال و دوره هاي

  )نیمسال دوم افزوده می گردد

سراسري دانشگاه آزاد اسالمی  آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون   :  دروس پیش نیاز دانشگاهی      _ 29ماده  
ارشد پیوسته در همه رشته هـاي تحـصیلی کـه نمـره خـام            ی، کارشناسی و کارشناسی   در دوره هاي کاردان   

و   درس عمـومی    2حـداکثر   ( رشته   درصد باشد موظفند حسب نیاز      33/3از   آنها در آزمون ورودي کمتر    
پیش نیـاز  (دروس  به عنوان) حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابالغ گردیده      (که از   ) دیگر  درس 2

  .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند) گاهی دانش

بـه  ) کتابهاي دبیرستانی اسـت  که منابع آنها(  تعیین ریز مواد درسی دروس پیش نیاز دانشگاهی         _ 1تبصره  
    هاي اول و دوم سـال شـروع بـه تحـصیل دانـشجو       نیمسال عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در      

  .می باشد

 2مقـاطع تحـصیلی     تعداد واحد هاي درسی هر یـک از دروس پـیش نیـاز دانـشگاهی در کلیـه                _ 2تبصره  
  .واحد تعیین می گردد

آزمـون ورودي ، کارنامـه     مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی موظف است پس از اعـالم نتـایج  _ 3تبصره  
واحـد هـاي دانـشگاهی    آن دروس را در اختیـار   پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمـره خـام    

  .ذیربط قرار دهد
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ــا دروس همنــام   دروس پــیش نیــاز دانــشگاهی دروس دبیرســتانی اســت و ارائــه آنهــا همــراه _ 4تبــصره  ب
  . دانشگاهی بالمانع می باشد

نیمـسال و همچنـین در     نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمـرات پایـان             _ 5تبصره  
  . نشجو محاسبه می شودمیانگین کل نمرات دا

  حضور و غیاب دانشجو 

عملـی کـارآموزي و     _حضور دانشجو در تمامی برنامه هاي درسی اعم از نظـري، عملـی، نظـري              _ 30ماده
  .الزامی استکارورزي و دیگر فعالیتهاي آموزشی 

نظـري، عملـی یـا       غیبت غیرموجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم سـاعات هـر یـک از دروس         _ 31ماده  
دروس  نیمـسال موجـب حـذف آن      عملی، کـارآموزي و کـارورزي تـا حـد سـه درس در طـول             _نظري  

  . گرددی دروس منظور مای درس  درس نمره صفر در آن3 از شی بي برایخواهد شد ول

  یـا   عملـی  ، نظـري   غیبت موجه دانشجو در بیش از سـه شـانزدهم سـاعات هـر یـک از دروس               _  32 ماده
  . درس می شودآن عملی، کارآموزي و کارورزي در طول نیمسال موجب حذف _نظري 

در نیمـسال   ) آموزشـی  حسب نظام(  رعایت حداقل واحد 32و   31در صورت استفاده از ماده   _  1 تبصره
 گـردد و  ی دانـشجو محـسوب مـ   لی تحص سنوات  کامل جزو  مسالی مزبور به عنوان ن    سالمیاما ن  .الزم نیست 

 نامـه  نیـی  آنیـ  ا45 باشد براساس مـاده  12 کمتر از   مسالی ن نی ا در  دانشجو ی نمرات امتحان  نیانگیچنانچه م 
  .دی آی محساب مشروط به

 موجـب  32اده و مـ  31 مـاده   حـذف درس بـر اثـر غیبـت موجـه و غیبـت غیـر موجـه موضـوع                   _ 2 تبصره  
   نخواهد بود متغیر بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت و

 در صورتی که غیبت دانـشجو از سـه   باشد  در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظري و عملی         - 3تبصره  
 تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غایب محـسوب    قسمت شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو       

  . می شود

 درسی، آزمایشگاهی تکالیف دانشجو را از انجام) اعم از موجه و غیرموجه ( غیبت تا حد مجاز _  33ماده 
  .و عملیات مربوط معاف نمی کند

 هـر نیمـسال   امتحانـات  ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع  میزان غیبت _ 34 ماده
  . گرددبه اداره آموزش گزارش می شود ، محاسبه می
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 غیبت در جلسه امتحان 

 درس موجب حـذف آن درس  3 غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا   _ 35ماده  
  . یا دروس می شود

 درس بـه منزلـه نمـره صـفر در امتحـان آن درس یـا       3 جلسه امتحان بـیش از   غیبت غیرموجه در_ 1تبصره  
  .دروس خواهد بود

  .  تعیین غیبت  موجه و غیر موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشی واحد دانشگاهی است_ 2تبصره 

 الزم ) 19موضـوع مـاده   (  واحـد در نیمـسال   12 رعایت حـداقل  35 در صورت استفاده از ماده       _ 3تبصره  
 نیست

  حذف و اضافه درس 

دانشگاهی تعیین شـده    دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم      _ 36ماده
گروه آموزشی مربوط حذف کنـد و یـا درس    وافقتاست تعدادي از دروس انتخابی خود را در صورت م         

انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحـد هـاي         یا دروس دیگري عالوه بر آنچه قبالً      
 8بـراي پـاره وقـت ،      واحد10 واحد براي دوره اي ، 12( باقیمانده وي از حداقل مجاز کمتر نشود         درسی

  )واحد براي آموزش معلمان 

  .شمول مفاد این ماده مستثنی است   دوره تابستانی از-ه  تبصر

  

  حذف اضطراري 

 یـا  درسهاي نظري یا عملی  هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از         5دانشجو می تواند تا     _ 37ماده
دوره ( درسی باقی مانده وي از حداقل مجـاز    نظري خود را حذف کند مشروط باینکه واحد هاي  -عملی  

  کمتر نشود)  واحد 8آموزش معلمان   واحد ،10 پاره وقت - واحد 12اي 
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   حذف کلیه واحد هاي انتخابی در یک نیمسال  

دانـشجو بـه    حذف کلیه واحد هاي انتخابی در یـک نیمـسال تنهـا در صـورتی مجـاز اسـت کـه                    _ 38ماده
آن نیمسال نباشد در ایـن حـال    تشخیص شوراي آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در     

  .گردد نیمسال مزبور بعنوان مرخصی تحصیلی محسوب می

موجب لطمه بـه دانـشجو     چنانچه به دالیلی شوراي آموزشی واحد بموقع تشکیل نشود و اینکار     - 1تبصره  
  .گردد نظر معاونت آموزشی واحد، مالك عمل خواهد بود

یک نیمـسال گـردد آن    هاي  موجب حذف کلیه درس  35 و   32 - 31 چنانچه با استقاده از مواد       - 2تبصره  
  .احتساب در سنوات محسوب می گرددنیمسال جزو مرخصی با 

ثابـت و متغیـر نخواهـد      آن موجب بازپرداخـت شـهریه هـاي   2 و تبصره 38 استفاده از مفاد ماده   - 3تبصره  
  .شد

  ارزیابی پیشرفت تحصیلی 

حـضور و فعالیـت    ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میـزان           _  39 ماده
     نیمـسال و همچنـین پایـان نیمـسال صـورت       دانشجو در کالس ، انجام تکالیف درسی، نتیجـه امتحـان بـین        

  .می گیرد

از ساعات تعیین شده خارج   انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد      - 1تبصره  
 و سایر فعالیتهـاي کالسـی   25%نمره امتحان میان ترم   آیین نامه امکان پذیر است در این صورت        9در ماده   

  روز پس از امتحان بـه آمـوزش  10نمره امتحان نیمسالی الزاما باید ظرف مدت        . نمره درس خواهد بود    %5
  .واحد تسلیم گردد

  . نیمسال براي هر درس الزامی است برگزاري امتحانات پایان - 2تبصره 

  .بیست قرار می گیرد  معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا- 40ماده 

  حداقل نمره قبولی 

         ) 12کــریم   درس آشــنایی بــا قــرآناســتثنائاً ( 10ره قبــولی در هــر درس از دروس حــداقل نمــ_ 41 مــاده
را کسب نکند ملزم بـه تکـرار آن    دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی        . می باشد 

  . درس است
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 مـی توانـد از   درس جـاي آن ه  اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاري مردود شود، بـ           – 1تبصره  
  .را انتخاب نماید جدول دروس انتخابی یا اختیاري در برنامه مصوب، درس دیگري

محاسـبه میـانگین     براي هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودي ثبـت و در     – 2تبصره  
ه دوم و درس مردود گردد نمره مردودي دفعـ  ثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک    أنمرات ت 

  .می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود بعد پس از ثبت بالاثر بوده و حذفه ب

کـد در سرفـصل     براي درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظري و عملی است و داراي یک _  3تبصره  
 دلیل در یک قـسمت  است،چنانچه دانشجو به هر    می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها مالك ارزیابی         

در صـورتیکه در یـک قـسمت درس نمـره     . دیگر حـذف مـی گـردد       درس نمره نداشته باشد نمره قسمت     
  .  یا باالتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود10باشد اما میانگین آنها   احراز شده10کمتر از 

  . بگذراندمجدداً  را باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس10اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 

غیر قابل حـذف اسـت و مـشمول تبـصره      ي کمیته هاي انضباطیأ نمرات اعالم شده بر اساس ر- 4 تبصره  
 -ي کمیته هاي انضباطی بـراي دو قـسمت عملـی    أتعیین شده در ر   نمره(  این ماده نخواهد شد      3 و   2هاي  

 ).می گردد نظري درس منظور

 اعالم نمرات 

امتحـان آن درس بـه    نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاري            _  42 ماده
  .آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعالم گردد

تجدیـد نظـر در نمـره     ند حداکثر تا یـک هفتـه درخواسـت         پس از اعالم ننایج، دانشجو می توا       _ 1تبصره  
استاد مربوط باید حداکثر ظرف مـدت یـک هفتـه     امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و 

  .اعالم نظر نماید

.  قابـل تغییـر نیـست    مطلقـاً   نمره امتحانی پس از اعالم نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی،           _  2تبصره  
  .از نام نویسی نیمسال بعد اعالم شده باشد  نتایج کلی امتحانات هر نیمسال باید قبل_ 3تبصره 

  درس ناتمام 

صـحرایی ، تمـرین    ملیـات موزي ، کـارورزي ، ع آدر مواردي ماننـد دروس پـروژه نهـایی ، کـار          _ 43ماده
مربوط تکمیـل آنهـا در طـول مـدت تعیـین       یید گروه آموزشیأدبیري در صورتی که به تشخیص استاد و ت     

آن درس یـا دروس ناتمـام تلقـی شـده و حـذف مـی گـردد و          درج می گـردد میـسر نباشـد،     شده که ذیالً  
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 . انتخاب و حتی االمکان بـا همـان اسـتاد بگذرانـد       دانشجو موظف است با نظرگروه در نیمسال بعد مجدداً        
لـزوم بـه دانـشجو      درنیمـسال دوم سـال تحـصیلی ارائـه گـردد در صـورت       43چنانچه دروس موضوع ماده     

تابستان تکمیل و عرضـه کنـد امـا اگـر در      فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره    
  .دد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نمایدگر دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه

انتخـاب واحـد نمـوده و      در نیمسال یا دوره تابـستانی کـه  43 نمره درس یا دروس موضوع ماده   _ 1تبصره  
  .نمره اخذ کرده است ثبت می گردد

نشجو بایـد  داشته باشد دا  درس یا دروس ناتمام باقی در صورتی که در انتخاب مجدد منحصراً      _  2تبصره  
اگـر درس ناتمـام را همـراه دروس دیگـر انتخـاب        شهریه ثابت یک نیمسال را پرداخت نماید اما       50%فقط

  .به عالوه شهریه متغیر دروس انتخابی را بپردازد نماید باید شهریه ثابت نیمسالی

ات او تـا پایـان   میانگین کـل نمـر    در پایان هر نیمسال ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و         _ 44ماده  
براي محاسـبه  . میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود همان نیمسال و همچنین درپایان دوره تحصیل    

هاي هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مچموع حاصلضرب ها ، بر تعداد      میانگین ، تعداد واحد   
  .می شود ه است تقسیمواحد هایی که دانشجو براي آنها نمره قبولی یا ردي دریافت داشت کل

  

   نام نویسی مشروط 

غیراینــصورت مــشروط   باشـد ، در 12میــانگین نمـرات دانــشجو در هــر نیمـسال نبایــد کمتــر از   _  45مـاده 
  .خواهد بود ال بعد بصورت مشروطمحسوب و نام نویسی دانشجو در نیمس

تحـصیلی حـق     دانشجویی که بصورت مشروط نام نویـسی مـی کنـد ، جـز در آخـرین نیمـسال         _ 1تبصره  
  . واحد درسی را در آن نیمسال را ندارد14انتخاب بیش از 

 19حـداقل مقـرر در مـاده      نیمسال که در آن ، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسـی کمتـر از       _ 2تبصره  
  .انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد

دوره تابستان میـانگین آن    دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان_ 3تبصره  
  .تعیین می گردد دوره و میانگین کل، مانند نیمسال هاي تحصیلی

نیمسال، مراتب مشروطی را بـه   شروع ثبت نام هر اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از      _ 4تبصره  
  .مربوط اعالم نماید دانشجوي مشروط ، خانواده او و گروه آموزشی
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  دانشجوي مشروط 

از متوالی یا متنـاوب     ارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم      دانشجویان دوره هاي کاردانی و ک     _  46ماده
پیوسته که در سه نمیسال متـوالی یـا چهـار نیمـسال           و دانشجویان دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد       

  . اخراجی تلقی می گردند)  باشد 12میانگین نمرات نیمسالی آنها کمتر از  (متناوب مشروط شوند

صورتیکه میانگین کل نمـرات     می گردند در   46که براي اولین بار مشمول ماده        نی به دانشجویا  _ 1تبصره  
  .تاتحصیل نمایند  باشد یک بار ارفاق می گردد10آنها حداقل 

 نیمسال هـاي بعـد از آن مجـدداً     به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و _ 2تبصره  
 و باالتر گردد مجـوز ادامـه   11) هر دو ( هم میانگین کل  ن ترمی ومشروط شوند به شرط اینکه، هم میانگی 

  . آموزشی واحد دانشگاهی داده شود تحصیل از طرف معاونت

ناپیوسـته و طـرح آمـوزش     پیوسـته ، ( چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسـی پیوسـته و کـاردانی      _ 3تبصره  
، آشنایی با قرآن کریم ، ) ره ( رت امام حض بدون احتساب دروس وصایاي   (  واحد درسی را     60) معلمان  

گذرانده و در شرف اخراجـی قطعـی قـرار گرفتـه باشـند در صـورت        )پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی
  . و یا باالتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند10کل  داشتن میانگین

باشد چنانچـه  ) 10و کل  10ترمی(  و یا باالتر 10 هنگامی میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو _ 4تبصره 
معاونـت آموزشـی واحـد مـی توانـد فرصـت ادامـه             واحد درسی باقیمانده داشـته باشـد حـوزه         14حداکثر  

  . اینگونه افراد بدهد تحصیل را تا پایان دوره مربوط به

دالیل دیگر نیاز به افزایش ب  آیین نامه آموزشی و یا   46 در صورتیکه با استفاده از تبصره هاي ماده          _تذکر  
ولو اینکه این ( دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند  سقف سنوات باشد با در خواست کتبی ذینفع ،

  )وجود نداشته باشد سیستم در واحد

  

  

   نیمسال جبرانی  

گذرانده اند در صورت   دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را     _ 47ماده
نیمسال هاي مشروطی خـود مـی تواننـد در پایـان           تمایل براي باالبردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد        

 اخــذ کـرده انــد در یـک نیمــسال و   12نظـري را کــه نمـره کمتـر از      واحـد از درســهاي 14دوره حـداکثر  
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 هاي نظري که نمرات آنـان   واحد درسی از درس   20کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف       دانشجویان دوره 
با احتساب این مـدت از    مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان      باشد در دو نیمسال تکرار کنند،      12کمتر از   

  . پاره وقت منتقل گردند  ستمسقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سی

 واحد انتخاب نماید 4درس نظري به میزان حداکثر   چنانچه دانشجو براي این منظور حداکثر دو- 1تبصره 
  ) آیین نامه استفاده کرده باشد 20ولو اینکه قبال از ماده ( استاد بگذراند  ند به صورت معرفی بهامی تو

باشـد در کارنامـه    بـاالتر از نمـره کـسب شـده قبلـی آن درس     نمره اخذ شده هـر درس چنانچـه        -2تبصره  
  نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلـی حـذف    نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین        

 برسد کلمه 12احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل  در صورتی که با  . می گردد   ) بالاثر( 
نیمـسال   این نمرات در عـین حـال در کارنامـه   . ( ه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد     کارنام از) مشروط(

نیمـسالی کـه درس از آن انتخـاب      نشان داده شده و شامل کد درس، نـام درس ،          جبرانی دانشجو که ذیالً   
چـه  اما چنان.)  به منظور کنترل ثبت می گرددمیانگین و منحصراً شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین    

  . گردد کمتر یا مساوي نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بالاثر می نمره اخذ شده

توان در نیمسال جبرانـی تکـرار     فقط دروس نظري دوره را که وضعیت نمره آن عادي باشد می      - 3تبصره  
شـنایی بـا قـرآن کـریم و     آ) ره ( دانشگاهی و وصایاي حضرت امـام   نمود بنابر این دروسی مانند پیش نیاز   

قابـل   ي کمیته انضباطی در آن نمره مردودي کسب شده باشـد      أاز دوره را که بر اساس ر       همچنین دروسی 
  .تکرار نیست 

  مرخصی تحصیلی 

حـداکثر دو نیمـسال و    د در هر یک از دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسـته،   توان انشجو می د_48ماده
چهـار نیمـسال از مرخـصی تحـصیلی اسـتفاده       در دوره هاي کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشـد پیوسـته       

  .کند

دانشجو موظـف اسـت بـراي    .  استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بالمانع است_ 1تبصره 
نامه تقاضاي خود را به واحد دانشگاهی ذیربط   این آیین49هاي مورد درخواست خود مطابق ماده      النیمس

  .براي مرخصی تحصیلی کسب کند تسلیم نموده و موافقت الزم را

 و 49 مـاده  3و 2 وتبصره  3 ماده   3به استثناي مرخصی موضوع تبصره      (  مدت مرخصی تحصیلی     _ 2تبصره  
مجاز تحـصیل دانـشجو در هـر دوره محـسوب      جزو حداکثر مدت)  زایمان همچنین یک نیمسال مرخصی   

  .می شود
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شـروع انتخـاب واحـد      تقاضاي مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفتـه قبـل از            – 49ماده  
اداره آموزش موظف اسـت پـس از   . گردد توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم   

مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت بـا درخواسـت        صیلی دانشجو قبل از اتمام    بررسی وضعیت تح  
  .ابالغ کند  به ويدانشجو را کتباً

از نظـر گذرانـدن     آموزش واحد ، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید کـه دانـشجو     _ 1تبصره  
  .بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد

ت أیکی از اعضاي هی) وظیفه  به شرط نداشتن منع نظام(  همسر یا فرزند  دانشجویانی که بعنوان_ 2تبصره 
علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می کند ،کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه ، بـه صـورت           

 ییـد أمی روند می توانند با ارائه حکم ماموریـت همـسر و ولـی بـه تـشخیص و ت       خارج از کشور  ه  همراه ، ب  
طـول دوره تحـصیل ،    وزشی واحد دانشگاهی عالوه بر استفاده از میزان مرخـصی اسـتحقاقی در        شوراي آم 

در ایـن صـورت بایـد    . بهره مند گردنـد    سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات      4تا  
تعرفه آخـرین نیمـسالی کـه بـه تحـصیل اشـتغال داشـته انـد          نصف شهریه ثابت نیمسال هاي مرخصی برابر      

  . پرداخت نمایند

   ارائه درس صـادر    مرخصی هاي اجباري که واحد دانشگاهی بدلیل تشکیل نشدن کالس یا عدم   -3تبصره  
  .بابت آن دریافت نمی گردد می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه اي

  

  انصراف از تحصیل 

دانـشجوي منـصرف   . دانشجو در صورت تمایل می تواند در خواست انصراف از تحصیل نمایـد _ 50 ماده
دانشجوي انصرافی می تواند به . مربوط بپردازد  از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل       

پس بگیرد در غیراینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صـادر و   فاصله سه ماه انصراف خود را   
کتبی دانشجو و ولی او  صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست   . ( دانشجو ابالغ نماید   به

  .)بالمانع است

ق واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را بـه طریـ    قبل از انقضاي مهلت مقرر     – 1 تبصره  
  .والدین دانشجو برساند  مقتضی به اطالع
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به تحصیل دانـشجو پذیرفتـه نیـست و رابطـه           پس از صدور حکم انصراف ، تقاضاي بازگشت        _ 2 تبصره  
در صورت مشمول بودن دانـشجو ، واحـد دانـشگاهی مکلـف      . گردد   چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می     

  .به اداره وظیفه عمومی اطالع دهدصدور حکم بالفاصله مراتب را  است یک ماه پس از

در یـک  )  مرخـصی  بـدون اخـذ  ( ترك تحصیل یا عدم مراجعه دانـشجو بـه واحـد دانـشگاهی            _  51ماده  
  .ادامه تحصیل را نخواهد داشت نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوي منصرف حق

ماه قبل از پایـان همـان    ید حداقل یک در موارد استثنایی که ترك تحصیل دانشجو موجه باشد با          _تبصره  
یید موجـه بـودن تـرك تحـصیل توسـط         أدر صورت ت  .نماید نیمسال دالیل آن را به واحد دانشگاهی اعالم       

  .جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود واحد دانشگاهی، آن نیمسال

  مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمان 

    تحـصیلی خـود   دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر در همان رشـته و مقطـع      _  52 ماده
بـا مجـوز سـازمان مرکـزي     ) ورودي  بدون تغییر رشته و تغییر گرایش و بدون شرکت در آزمـون مجـدد         ( 

قبـولی یـا ردي و سـوابق آموزشـی از لحـاظ مـشروطی و        ردند تمام نمرات درسی آنان اعـم از   منتقل می گ  
در ایـن حـال کلیـه    .آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت می گـردد          در سوابق  موارد دیگر عیناً  

قبیـل  ایـن  . شـود    و بـاالتر، در واحـد مقـصد پذیرفتـه مـی     10هاي درسی گذرانده شده قبلی با نمره      واحد
  .دانشگاه خواهند بود دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابر آخرین تعرفه

م بـا تغییـر رشـته یـا     أتو  که 52 واحد هاي درسی گذرانده شده دانشجویان انتقالی موضوع ماده           _ 1تبصره  
سـط گـروه    آن تو3نامه بـدون در نظـر گـرفتن تبـصره       این آیین67تغییر گرایش باشد با رعایت مفاد ماده      

حداقل سه عضو هیئت علمی آن رشته در واحد دانشگاهی مقصد معادلسازي         آموزشی ذیربط و متشکل از    
سـوابق تحـصیلی    پذیرفته شده در کارنامه جدید دانشجو در واحد مقصد ثبت مـی گـردد ، سـایر    و دروس 

رش در آزمون می باشـد   دانشجویان همان زمان پذی مبناي محاسبه ورودي این قبیل    . دانشجو بالاثر می ماند   
پرداخـت هزینـه انتقـال و هزینـه معادلـسازي برابـر آخـرین تعرفـه دانـشگاه                این قبیل دانشجویان موظف به    

  . بود خواهند

اینکـه مـشکل نظـام     شرطه دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون مجدد پذیرفته می شوند ب   _ 2تبصره
 آموزشی و بنـد هـا و تبـصره هـاي آن معادلـسازي           آیین نامه  67دروس آنان برابر ماده      وظیفه نداشته باشند  

 برابـر آخـرین تعرفـه دانـشگاه و هزینـه      أانـصراف بـه واحـد مبـد       می گـردد و موظـف بـه پرداخـت هزینـه           
  . مقصد می باشند معادلسازي به واحد
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ییـد  أ تغیردولتی مـورد   دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههاي دولتی یا موسسات       - 3تبصره  
درمـان و آمـوزش پزشـکی کـه بـه دانـشگاه آزاد        وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشـت و      

  . و باالتر پذیرفته می گردد12گذرانده آنها معادلسازي و با نمره  اسالمی منتقل می شوند دروس

  .می شودصادر   مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط واحد دانشگاهی مقصد_ 53ماده 

نظـر گـروه آموزشـی      واحد هاي درسی که دانشجوي میهمان بایستی در واحد مقصد بگذراند با        _54ماده  
  . تعیین می گرددأمربوط در واحد دانشگاهی مبد

 

  ي درسی گذرانده شده قبلیمعادلسازي واحد ها 

را در یکـی از      معادلسازي واحد هاي درسی گذرانده شده پذیرفتـه شـدگانی کـه قـبال دروسـی               _  67ماده
نـده انـد ،   یـا خـارج از کـشور گذرا    واحد هاي دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عـالی معتبـر داخـل     

  : تمشروط به شرایط زیر اس

  .لی خود مجاز به تحصیل در رشته جدیدباشددانشجو با توجه به سوابق تحصی 1-67

  .قبلی شده باشد دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی2–67 

  .درسی دوره جدید نباشد دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد3–67 

رشــته جدیــد   بـا محتــواي دروس مـشابه در  80%محتـواي آموزشــی دروس گذرانـده شــده حــداقل    4–67
  . نباشد12مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 

دانـشگاهی   نفر از اعـضاي گـروه آموزشـی ذیـربط در واحـد هـاي       3معادلسازي دروس توسط – 1 تبصره 
  .پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود

تعیـین میـانگین نیمـسال      در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در  نمرات دروس پذیرفته شده عیناً     – 2تبصره  
  .دوره محاسبه خواهد شد محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان

کـسري از واحـد هـاي      واحد درسی معادلسازي و پذیرفته شده، یـک نیمـسال و  20 به ازاي هر   – 3تبصره  
  .مدت مجاز تحصیل کسر می گردد  نیمسال از واحد کمتر نباشد نیز یک12باقیمانده که از 
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 دروسی را در چنانچه قبالً  پذیرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي کاردانی و کارشناسی     – 4تبصره  
 آیین نامه آموزشی و بنـد هـاي    67باشند برابر مفاد ماده      یکی از دوره هاي کاردانی یا کارشناسی گذرانده       

  .معادلسازي است مربوط قابل

ورودي مقـاطع کـاردانی یـا      دروس فارغ التحصیالن مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون _ 5صره  تب
 آیین نامه آموزشی و بنـد هـاي آن   67برابر مفاد ماده  کارشناسی رشته یا گرایش دیگري پذیرفته می شوند   

  .قابل معادلسازي است

مربـوط مطـابق بـا آخـرین      ریه متغیـر درس  هزینه معادلسازي هر واحد درسی برابر یک سوم شه  _ 6تبصره  
  .دستورالعمل شهریه می باشد

 و 52بـر اسـاس مـاده      معادلسازي و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقـالی و میهمـان   _ 7تبصره  
  .تبصره هاي آن انجام پذیر است

ت معلـم بـا دروس   تربی  معادلسازي دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیالن مراکز      _8تبصره  
 که ضمیمه این آیین نامـه     13/9/73ریزي مورخ     شوراي عالی برنامه   288دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه      

  .می باشد انجام می گیرد

ه لـیکن چنانچـه بـدالیلی بـ      معادلسازي باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود  _9تبصره  
  . تحصیل دانشجو صورت گیرد زمان شروع بهخیر افتد انجام آن باید با مقررات أت

  فراغت از تحصیل 

پیوسـته و کارشناسـی    دانشجویی که یکی از دوره هاي کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسـی  _68ماده
باشـد فـارغ التحـصیل شـناخته شـده و مـی توانـد         ا با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانـده ارشد پیوسته ر 

  .مدرك خود را دریافت نماید

آیـین نامـه انتقـال     از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمی و یا براسـاس       68 -1 
  .حذف شود ، به دوره راه یافته باشد

  . باشد12نشجو در پایان دوره تحصیل حداقل میانگین کل نمرات دا 68 -2

برنامـه معمـول دانـشگاه آزاد     کلیه واحد هاي درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مـصوب و طبـق          68 -3 
  . آیین نامه آموزشی نباشد46مشمول ماده  اسالمی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیالت
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بوده و یا در شـمول مـاده    10-12 میانگین کل آنها بین که پس از اتمام دروس دوره به دانشجویانی 68 -4
 و تبـصره آن و سـایر مـوارد، شـرایط مفـاد      47اعمـال مـاده     آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشـند امـا بـا    46

  .را احراز می کنند نیز مدرك مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد 68 _ 3 و 68_2 بندهاي

 46بوده و یا مشمول مـاده   10-12وس دوره میانگین کل آنها بین که پس از اتمام در به دانشجویانی 5-68
    شـرایط الزم را بـراي دریافـت مـدرك مرسـوم کـسب       68-4این آیین نامه می باشند و با اعمال مفـاد بنـد       

مصوب   نمی باشند مدرك68 – 4قادر به اجراي مفاد بند      ...) مشکل نظام وظیفه و     (نمی کنند و یا بدالیلی    
  .داعطا می گرد

امتحـان وي در آخـرین     روز پـس از آخـرین     15 تاریخ فراغت از تحصیل دانـشجو حـداکثر تـا            _ 69ماده  
  .نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود

امتحـان باشـد،    ر بـر تـاریخ آخـرین   ؤخدرمواردي که انجام کارآموزي و یا دفاع از پروژه پایانی م :  تبصره  
  . دانشجو خواهد بودتاریخ اخیر مالك فراغت از تحصیل

تحصیل دانشجو نسبت بـه    هفته از تاریخ فراغت از 6 واحد هاي دانشگاهی موظفند حداکثر طی        _ 70ماده  
و کارنامه هـاي نیمـسال هـاي تحـصیلی آنـان را          صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی       

مشمول بودن دانشجوي ذکـور وي را بـه   مرکزي ارسال دارند و در صورت  طبق فرمهاي مربوطه به سازمان   
  . وظیفه معرفی نمایند در غیر اینصورت واحد دانشگاهی مسئول خواهد بود حوزه نظام

مرکـزي دانـشگاه بـه      تایید مدرك تحصیلی ، براساس سوابق و مدارك مربوط از طریق سازمان      _ 71ماده  
  :ترتیب زیر صورت خواهد گرفت

دانشجویان، براساس برنامه  ت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلیتایید گواهینامه موقت فراغ 71-1 
  .و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد

ییـد  أمـاه از تـاریخ ت   3یید دانشنامه فارغ التحصیالن پـس از طـی مراحـل مربـوط حـداکثر ظـرف       أت 71-2 
  . گواهینامه موقت صورت می گیرد

مقـررات ایـن آیـین نامـه      دانشجویانی که ادامه تحصیل آنهـا براسـاس      ارزشیابی سوابق تحصیلی     - 72ماده  
ه تحصیل در مقطع مربوط را نداشـته باشـند و یـا بـ     امکان پذیر نباشد و یا بدالیل آموزشی امکان فراغت از 

  . نباشند ، برحسب مورد به ترتیب زیر انجام خواهد شد طور کلی مایل به ادامه تحصیل
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دوره را با میـانگین کـل     واحد درسی70 و بعد که حداقل 76ضیان ورودي سال ن دسته از متقاآبه   72-1
 68و یا کارشناسی پیوسته گذرانده باشند برابـر مـاده     و باالتر در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته 10

  .در رشته، اعطا خواهد شد آیین نامه مدرك کاردانی

کـاردانی مـصوب    جو و صرف نظر از وجـود دوره  صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانش     _ 1تبصره  
  . صورت می گیرد در آن رشته ، یا مجري بودن واحد دانشگاهی دانشگاه صادر کننده

هزینه اي به نـام انـصراف و     چنانچه دانشجو در شرایط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت    _ 2تبصره  
  .م به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود ملز  قرار گرفته51 و 50در غیر اینصورت در شمول مواد 

 واحـد درسـی دوره را در مقطـع کارشناسـی ارشـد پیوسـته         140حـداقل    آن گروه از متقاضیانی که    72-2  
درك  مـ  1-72 بنـد 2 را کسب کرده باشند می توانند با رعایت تبـصره  12میانگین کل حداقل  گذرانده و

کمیسیون مـوارد خـاص آموزشـی و     يأاینصورت برابر ر کارشناسی در رشته مربوط دریافت دارند در غیر         
  .دانشجویی سازمان مرکزي عمل گردد

  

  تقویم دانشگاهی 

هاي دانـشگاهی بـه    در کلیه واحدهاي آموزشی ساالنه دانشگاه آزاد اسالمی  زمان بندي فعالیت 73_ ماده
  :ترتیب زیر انجام می گردد

  :نیمسال اول  73-1 

   نام نویسی در چهارمین هفته شهریور ماه - 

  اول مهر ماه  شروع درس از-

  خیر در نخستین هفته مهر ماه أنام نویسی با ت -

  هفته دوم مهر ماه  حذف و اضافه در-

   حذف اضطراري در هفته یازدهم -

  هفته شانزدهم   درس، آخرین روز پایان-
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   امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس-

 :دوم  نیمسال72 – 2 

  نام نویسی در سومین هفته بهمن ماه  -

    آغاز درس از چهارمین هفته بهمن ماه-

  خیر در چهارمین هفته بهمن ماهأنام نویسی با ت -

  اسفند ماه  حذف و اضافه در هفته اول-

  اضطراري در هفته آخر اردیبهشت ماه حذف -

   پایان درس، آخرین روزهفته آخر خرداد ماه -

   امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس -

  تعطیالت نوروزي جزو مدت آموزش نیمسال دوم محسوب نمی شود– تبصره

  :تابستانی   دوره72 – 3 

   نام نویسی طی دو روز در هفته سوم تیرماه -

  هفته تیر ماه  رس از چهارمین آغاز د-

   پایان درس، آخرین روز هفته ششم دوره-

   انجام امتحانات طی-

  .یک هفته پس از پایان درس -

خیر ثبت نام مـی کننـد ، مـدت تـاخیر آنـان بعنـوان              أت که برابر تقویم دانشگاهی با      دانشجویانی _ 74 ماده  
  . محسوب می شودیمرخص

  .خیر مجاز نیستأنام با ت در دوره تابستانی ثبت _75ماده
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 جداگانـه پـس از   صـورت   مهلت نام نویسی براي پذیرفته شدگان آزمون ورودي، همه سـاله بـه        _ 76 ماده
  .انتشار اسامی پذیرفته شدگان اعالم خواهد شد

 توجیهی با کم جلسات  واحد هاي دانشگاهی موظف هستند دانشجویان جدید را از طریق تشکیل   _ تبصره
  .اهی و مقررات مربوط آشنا سازندگانشو کیف آموزش د

   نظام آموزشی پاره وقت 

تواننـد در دوره تمـام وقـت     در جهت پاسخگویی به نیاز آن عده از متقاضیانی که به هر دلیل نمـی  _1ماده
نظام آموزشی پاره وقت در مقـاطع کـاردانی ، کارشناسـی             آزاد اسالمی به ادامه تحصیل بپردازند،      دانشگاه

  .پیوسته به اجرا گذارده می شود ناپیوسته و کارشناسی

هی ، بـا توجـه بـه امکانـات هـر       وقت در واحد هاي دانـشگا       برقراري و اجراي نظام آموزش پاره      – 2 ماده  
  .ان مرکزي دانشگاه امکان پذیر استاز سازم  پس از کسب مجوز،واحد

  . آموزش پاره وقت در هیچ یک از رشته هاي گروه پزشکی مجاز نیست_تبصره 

  : شرایط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زیر است_ 3ماده 

  .داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات مربوط 3-1 

  .سري ذیریطپذیرفته شدن در آزمون ورودي سرا 3-2 

  .پرداخت شهریه تعیین شده برابر ضوابط مربوط 3ـ3

عنـوان ، محتـوا و حجـم      همـان  عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظـام پـاره وقـت، عینـاً    _ 4ماده  
بنـابراین از حیـث برنامـه درسـی هیچگونـه        .دروس در برنامه هاي نظام آموزش تمام وقـت دانـشگاه اسـت            

  .و تمام وقت وجود ندارد موزش پاره وقتاختالفی بین دو نظام آ

 واحد درسی را در هر 20 واحد وحداکثر 10 در نظام آموز پاره وقت، دانشجو می تواند ، حداقل         _ 5ماده  
  .نیمسال تحصیلی انتخاب کند

بـا نظـر گـروه آموزشـی       باشد دانشجو می تواند17 در مواردي که میانگین قبل دانشجو حداقل      _ 1تبصره  
  . واحد درسی را انتخاب کند24اي نیمسال بعد ذیربط بر

  .  سال است8کارشناسی   سال و براي دوره4 حداکثر مدت مجاز تحصیل براي دوره کاردانی _ 6ماده 
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معافیـت تحـصیلی اسـتفاده      حداکثر مدت مجاز تحصیل براي دانشجویان دوره کارشناسی که از  _1تبصره  
  . سال است7می نمایند 

آیـین نامـه نظـام      28 مـاده 2 و 1ان نظام آموزشـی پـاره وقـت در شـمول تبـصره هـاي        دانشجوی_ 2تبصره 
  .آموزش دوره اي قرار میگیرند

   نظـام آمـوزش پـاره وقـت      از طریـق آزمـون منطقـه اي وارد   1370 دانشجویانی که تا قبل از سـال      _ 7ماده  
ري رشـته مربـوط شـرکت       آزمون ورودي سراسـ    شده اند براي دریافت مدرك مرسوم دانشگاهی، باید در        

 گواهی تعداد واحد هاي دروس گذرانده شده به آنـان  تقاضا منحصراً واال در صورت  . نموده و قبول شوند   
  .اعطا خواهدشد

، حـضور و غیـاب     نظام آموزش پاره وقـت از نظـر مقـررات آموزشـی همچـون حـذف و اضـافه       _ 8 ماده  
این آیین نامه قیـد نـشده اسـت، تـابع      دي که دردانشجو، مرخصی تحصیلی ، ارزشیابی دروس و سایر موار    

  .است آیین نامه آموزشی نظام آموزش تمام وقت

مـشروط بـر آنکـه ادامـه     . اسـت   تغییر نظام آموزشی دانشجو از تمام وقت بـه پـاره وقـت بالمـانع             _ 9 ماده  
  .تحصیل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت میسر باشد

رعایـت  . وجب تغییر واحد دانشگاهی ، تغییـر رشـته وگـرایش گـردد     چنانچه تغییر نظام آموزش م    _تبصره  
  .مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزش تمام وقت الزامی است

  . شرایط زیر بالمانع است  تغییر نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعایت_ 10ماده 

  شگاه پذیرفته شدگان در آزمون ورودي سراسري تمام وقت دان -1

  .مشکل نظام وظیفه  نداشتن- 2

  .باشند با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقیمانده را در سیستم دوره اي داشته -3

نامه به نظام آمـوزش تمـام     این آیین 10 دروس دانشجویانی که براساس شرایط مندرج در ماده          _ 1تبصره  
  .بدون پرداخت هزینه انتقال پذیرفته شوددوره اي   آیین نامه آموزشی52وقت راه می یابند طبق ماده 

  .بپردازند  باید براي دروس باقیمانده شهریه جدید10 دانشجویان مشمول ماده _ 2تبصره 
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 علمانآیین نامه آموزشی رشته هاي طرح آموزش م 

 در حال حاضر رشته هاي تحصیلی  طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسالمی در دوره کاردانی _ 1ماده 
عبارت است از آموزش ابتدایی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، دینی و عربی و آموزش 

وم تجربی، زبان و ادبیات  عل،زبان انگلیسی و دوره کارشناسی ناپیوسته رشته هاي دبیري آموزش ابتدایی 
  .فارسی، ریاضی، الهیات و معارف اسالمی و زبان انگلیسی است

 کلیه فارغ التحصیالن دوره هاي کاردانی رشته هاي مذکور می توانند در آزمون کارشناسی _ 1تبصره 
  .ناپیوسته همان رشته شرکت نمایند و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل دهند

کاردانی دینی و عربی می توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسی  تحصیالن دوره فارغ ال_ 2تبصره 
  .ناپیوسته الهیات و معارف اسالمی شرکت نموده و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند 

 مدرك فوق دیپلم از مراکزآموزش ضمن خدمت و مراکز تربیت معلم وزارت  دارندگان_ 3تبصره 
ته تحصیلی، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته هاي آموزش و پرورش به تناسب رش
مدرك اعطایی به دارندگان مدرك کاردانی از مراکز ضمن خدمت . طرح آموزش معلمان می باشند

  .مدرك داخلی قابل قبول وزارت آموزش و پرورش است

می در طول نیمسال هاي  تحصیل در رشته هاي تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسال_ 2ماده 
      و  در ترم تابستانی در طول هفته) پنچشنبه و جمعه ( اول و دوم سال تحصیلی در روزهاي آخر هفته 

  .می باشد

  . هر سال تحصیلی در این طرح مرکب از دو نیمسال و یک ترم تابستانی است_ 3ماده 

ناي آن تعداد از واحدهاي دانشگاهی که  تشکیل ترم تابستانی در طرح آموزش معلمان به استث_ 1تبصره 
  . هفته است6اسامی آنها در دفترچه راهنماي آزمون قید گردیده است الزامی است و طول مدت آن 

 ترم تابستانی در واحد هاي دانشگاهی ملزم به اجراي آن ، از نظر مرخصی همانند نیمسال هاي _ 2تبصره 
  . شرکت دانشجو در این ترم غیبت تلقی خواهد شداول و دوم سال تحصیلی محسوب می گردد و عدم

 تعداد واحد هاي درسی دوره  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان بر _ 4ماده 
اساس برنامه هاي درسی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري تعیین شده 

  .است
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ه هاي کارشناسی ناپیوسته موظف به گذراندن دروس جبرانی الزم براساس  پذیرفته شدگان دور_ 5ماده 
  .سرفصل رشته مربوط می باشد

 تعداد واحد هاي درسی انتخابی دانشجویان این طرح در یک ترم تحصیلی اعم از نیمسال اول و _ 6ماده 
 یا بدلیل رعایت پیش دوم و یا دوره تابستان ، جز در مواردي که واحد دانشگاهی نتواند درس ارائه کند

 واحد کمتر باشد مگر در آخرین ترم تحصیلی که 8نیازها امکان اخذ واحد درسی میسر نشود ، نباید از 
  . واحد فارغ التحصیل می گردد8دانشجو با کمتر از 

 واحد و در ترم 15 حداکثر واحد هاي درسی انتخابی در هر یک از نیمسال هاي اول و دوم _ 7ماده 
مشروط بر اینکه تعداد واحد هاي درسی اخذ شده توسط دانشجو در .  واحد درسی می باشد 12تابستان 

  . واحد تجاوز نکند40یک سال  از 

 در واحد هاي دانشگاهی که ترم تابستان را دایر ندارند در هر یک از نیمسال هاي اول و دوم _ 1تبصره 
ق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند این واحد هاي دانشگاهی ح.  واحد درسی ارائه می گردد17

 واحد درسی در دوره تابستان ، واحد 6داشت اما در صورت درخواست دانشجو براي گذراندن حداکثر 
  .دانشگاهی مختار است وي را به واحد دانشگاهی دیگري که مجاز به ارائه دروس می باشد معرفی نماید

 واحد درسی باقیمانده داشته باشد 24 از تحصیل حداکثر  در صورتی که دانشجو براي فراغت_ 2تبصره 
حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشی ذیربط می تواند  تمام واحد هاي درسی 

) نه در دوره تابستان( باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال  
  .انتخاب نماید

 واحد درسی 24 چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و فقط _ 3صره تب
می تواند با نظر ) روخوانی قرآن)  ره ( بدون احتساب درس وصایاي حضرت امام ( باقیمانده داشته باشد 

وط بر اینکه بیش از  این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشر2گروه و رعایت تبصره 
  . واحد آن در دوره تابستان نباشد10

 واحد درسی انتخاب نماید جزو سنوات 7 نیمسال تحصیلی یا ترم تابستانی که دانشجو بیش از _ 4تبصره 
 باشد مشروط به 12تحصیلی او محسوب می گردد و چنانچه میانگین دروس گذرانده شده وي کمتر از 

  . انشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بودحساب می آید و نام نویسی د

در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب  جز کند دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می _ 5تبصره 
  . واحد درسی را در آن نیمسال ندارد10بیش از 
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 از بار در یکی  دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته هاي آموزش معلمان می توانند یک_ 6تبصره 
 آیین نامه آموزشی حداکثر تعداد 55نیمسال هاي اول و دوم سال تحصیلی یا ترم تابستان با استفاده از ماده 

  .در واحد دانشگاهی دیگر بگذرانند ) کمتر از حداقل واحد درسی مجاز (  واحد درسی را 7

 19 ماده 5 تبصره  دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته هاي آموزش معلمان حق استفاده از_ 7تبصره 
  .آیین نامه آموزشی را نخواهند داشت 

 حداقل مهلت تحصیل در هر یک از دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش _ 8ماده 
  . سال می باشد4 سال و حداکثر 2معلمان 

ت  در صورت نیاز، شوراي آموزشی واحد دانشگاهی می تواند یک نیمسال به حداکثر مد_ 1تبصره 
  .مجاز تحصیلی اضافه نماید

 مبناي محاسبه مدت مجاز تحصیل اولین ترمی است که واحد دانشگاهی موفق به تشکیل کالس _2تبصره 
  .می گردد

 دانشجویانی که عالوه بر دروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادي دروس به عنوان دروس _ 3تبصره 
 واحد درسی اضافه یک نیمسال به سقف سنوات 6هر جبرانی یا پیش نیاز دانشگاهی می باشند، به ازاي 

  .مجاز تحصیلی آنان اضافه می گردد

 دانشجویان رشته هاي طرح آموزش معلمان مجازند در هر یک از دوره هاي کاردانی و _ 9ماده 
  .کارشناسی ناپیوسته حداکثز ار سه ترم مرخصی استفاده نمایند

توان یک نیمسال به مرخصی تحصیلی دانشجو اضافه  با تصویب شوراي آموزشی واحد می _ 10ماده 
  .نمود

  . انتقال دانشجویان این طرح به نظام آموزش دوره اي و پاره وقت ممنوع است_ 11ماده 

 دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته هاي طرح آموزش معلمان در صورتی که دو ترم متوالی _ 12ماده 
     باشد در هر مرحله از تحصیل اخراج 10نان کمتر از آکل و یا متناوب مشروط شوند چنانچه میانگین 

 آیین 46 ماده 5 و 4 – 3 – 2 – 1 باشد در شمول تبصره هاي 10می شوند اما اگر میانگین کل آنها حداقل 
  .نامه نظام آموزش دوره اي قرار می گیرند
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ن به استثناي دروس  پذیرش و معادلسازي دروس دانشجویان رشته هاي طرح آموزش معلما_ 13ماده 
 آیین نامه 67عمومی گذرانده شده در مراکز تربیت معلم که مقررات خاصی بر آن حاکم است برابر ماده 

  .آموزشی صورت می گیرد

 هیچ یک از دروس گذرانده شده در دوره هاي مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و _تبصره 
  .قابل معادلسازي نیست پرورش و همچنین دروس تخصصی مراکز تربیت معلم 
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