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    »بسمه تعالی   «
  

ــه«  ــاي پذیرفتـ ــون  راهنمـ ــایی آزمـ ــدگان  نهـ شـ
  » ناپیوسته و اهم مقررات و ضوابط آموزشی  ارشد کارشناسی

  
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقیـت شـما را در   

انشـگاه آزاد  د» فـوق لیسـانس  «ارشد ناپیوسته آزمون کارشناسی 
رفته شـدگان عزیـز بـا    شایسته است پذی. گوییم اسالمی تبریک می

رشناسـی  توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنمـاي آزمـون کا  
  : نام نمایند و رعایت نکات زیر اقدام به ثبت ارشد ناپیوسته

شدگان ضمن مراجعه به موقع  در ابتداي هر نیمسال پذیرفته -1
باشـند و   دانشگاه میهیأت امناي ملزم به پرداخت شهریه مصوب 

شماره حساب بانکی که  ید توسط دانشجو فقط به شهریه متعلقه با
  .شود واریز گردد  از طرف محل دانشگاهی اعالم می

در حال حاضر دانشگاه امکان ارائه تسهیالت رفاهی نظیـر   -2
  .خوابگاه، کمک هزینه تحصیلی و نظایر آنها را ندارد

مشـروط   ،هاي مختلف تحصیلی التحصیالن دوره براي فارغ -3
گواهینامـه همـان دوره از طـرف    التحصیلی  یط فارغبر احراز شرا

شـود کـه برطبـق مـاده واحـده و       دانشگاه صـادر و اعطـاء مـی   
هاي آن و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و هیـأت   تبصره

محترم دولت جمهـوري اسـالمی ایـران مـورد ارزشـیابی قـرار       
  .گیرد می

اه دانشجو موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط دانشگ -4
باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتـار خواهـد    می
  .شد

نام از شـروع   اگر دانشجو در نیمسال اول ورود پس از ثبت -5
به تحصیل منصرف و از هیچ کالس درسی استفاده نکرده باشـد،  

  .گردد شهریه پرداختی وي مسترد می
عمومی و سـایر   خدمت وظیفهشدگان نباید از نظر  پذیرفته -6

تعیـین   .انین و مقررات جاري کشور منع قانونی داشـته باشـند  قو
احراز شرایط وظیفه عمومی بـراي مشـموالن و صـدور معافیـت     

  .باشد تحصیلی آنان بر عهده سازمان وظیفه عمومی ناجا می
نام شدگان دقیقاً مطـابق برنامـه درسـی در     الزم است ثبت -7

شود  اعالم میها و ساعات مقرر که توسط واحد دانشگاهی  تاریخ
  .در دانشگاه حضور یابند

نـام و   شدگان در مهلت مقرر براي ثبت عدم مراجعه پذیرفته -8
نام در دانشگاه و همچنین عدم مراجعه به  اعالم آمادگی براي ثبت

هـاي   موقع دانشجویان براي انتخاب واحدهاي درسی در نیمسـال 
شده و صراف محسوب تحصیلی طبق برنامه اعالم شده به منزله ان

  .گردد تلقی می منتفیآنان  قبولی

شدگان ملزم به رعایت کامل شئون اسالمی از نظـر   پذیرفته -9
) با مالحظه عـرف محـل تحصـیل   (پوشش، وضع ظاهر و اخالق 

و اساتید دانشـگاه   مسئوالنهمچنین باید از نظر رفتار با . باشند می
سـوه  و با یکدیگر نمونه یک دانشجوي مسلمان و متعهد بـوده و ا 

بـه ویـژه   . براي دانشـجویان سـایر دانشـگاههاي کشـور باشـند     
شدگان خـواهر الزم اسـت بـا حجـاب اسـالمی و برابـر        پذیرفته
  . در دانشگاه حضور یابندایران دولت جمهوري اسالمی   بخشنامه

 مسـئوالن هـاي   ها و پیـام  ها و مقررات و بخشنامه نامه آئین -10
اعالنات دانشگاه بـه اطـالع   دانشگاه از طریق آگهی در تابلوهاي 

ها و پیامها  آگاهی از مقررات و بخشنامه. دانشجویان خواهد رسید
براي کلیه دانشجویان الزامی است و عدم آگاهی از آنهـا موجـب   

  .لیت از دانشجو نخواهد شدسئوسلب م
دانشـگاه جهـت    مسئوالنامکان مالقات حضوري با کلیه  -11

بینـی   فقط در زمانهاي پـیش رفع اشکال و دریافت پاسخ سؤاالت 
بینی شـده و   دانشجویان در زمانهاي پیش. دارد شده هفتگی وجود

ذیـربط مراجعـه    مسـئوالن تواننـد بـه    با رعایت سلسله مراتب می
  .نمایند
از  کالسهاي دانشگاه با توجه به امکانات موجـود عمـدتاً   -12

  .تشکیل خواهد شد 20الی  8ساعت 
رشناسی ارشـد بـویژه بـراي    سنوات تحصیل در دوره کا - 13

  مشموالن خدمت وظیفه عمومی حداکثر سه سال است و به هـیچ 
  . باشد وجه قابل افزایش نمی

مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     - 14
  . باشد میتحصیلی حداکثر یک نیمسال 

شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که رشـته    پذیرفته – 15
رشناسی آنان با رشته مـورد پـذیرش در مقطـع    تحصیلی دوره کا

کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشـد بـا نظـر گـروه آموزشـی      
س وواحد درسی را بـه عنـوان در   12 حداکثر مربوطه موظفند تا
نیـاز مـازاد بـر دروس دوره کارشناسـی ارشـد       جبرانی یا پـیش 

  .ناپیوسته بگذرانند
ا در مقـاطع  ر» ره«دانشجویانی که درس وصـایاي امـام    – 16
  .باشند اند ملزم به گذراندن آن می تر نگذرانده پایین

مجموع ساعات غیبت موجه و غیر موجه دانشجو در هـر   -17
درس نباید از 

16
کل جلسات آن درس در طول نیمسال تجـاوز   3

غیبت غیر موجـه بـیش از   . کند
16
جلسـات آن درس یـا عـدم     3

رکت در جلسه امتحـان موجـب صـفر منظـور شـدن آن درس      ش
غیبت موجه تلقی  گردد و چنانچه به تشخیص واحد دانشگاهی می



  1 پیوستادامه 

 

 

 

ــه  گــردد آن درس  حــذف آموزشــی و غیبــت موجــه در کارنام
  .تحصیلی درج می گردد

س واعـم از در (س رحداقل نمره قبولی در امتحان هـر د  -18
اي  نمـره  20 در سیسـتم  12) کمبـود یـا دروس اصـلی    ،جبرانـی 

 در غیـراین . کمتر باشـد  14میانگین هر نیمسال نباید از . باشد می
دانشـجویی کـه در   . گـردد  صورت دانشجو مشروط محسوب می 

) اعم از متوالی یا متنـاوب (دوره کارشناسی ارشد در دو نیمسال 
ضمناً میـانگین  . مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

باالتر  14ه کارشناسی ارشد بایستی از کل نمرات دانشجو در دور
  .صورت مدرکی به وي اعطا نخواهد شد  باشد، در غیراین

صدور مرخصی تحصیلی فقط با تقاضاي کتبی دانشجو که  -19
قبل از آغاز هر نیمسـال تحصـیلی بـه واحـد دانشـگاهی تسـلیم            

  .می شود، قابل بررسی است
 2 د ناپیوسـته رشناسی ارشطول مدت تحصیل در دوره کا -20

نظـر  وجه به تعداد دروس جبرانی که دانشجو با سال است که با ت
گروه آموزشی عالوه بر دروس اصلی دوره ملزم به گذرانـدن آن  

در هر حال  .حداکثر تا یک سال دیگر قابل افزایش اسـت  ،باشد می
سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بویژه براي مشمولین 

  .سال تجاوز کند نباید از سه
و  8تواند در هـر نیمسـال تحصـیلی حـداقل      دانشجو می -21

واحد درسی با نظر گروه آموزشـی و رعایـت دیگـر     14حداکثر 
چنانچه تعداد . مقررات مربوط و امکانات دانشگاهی انتخاب نماید

واحدهاي درسی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بـه علـت عـدم    
یا حذف درس، یا عدم شـرکت   انتخاب به موقع درس ارائه شده

از حداقل تعیین شـده کمتـر   ) با عذر موجه( در جلسات امتحانی
آن نیمسال نیز جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب و از  ،گردد

هاي تحصیلی معمول  نظر مشروطی و دیگر مقررات، مشابه نیمسال
  .باشد می

موضوع ( 31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه شماره  -22
، )عیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غیـر پزشـکی  ممنو

همزمان با تحصـیل  و یا  وظیفه عمومیتحصیل همزمان با خدمت 
اعم از دانشگاه  آزاد اسالمی و یا (دیگر در مؤسسه آموزش عالی 

مقطـع یـا   /در همان رشـته ) و مراکز اموزش عالی دیگر مؤسسات
  .ممنوع استمقطع دیگر /رشته

روس دانشجویانی که قـبالً دروسـی را در   سازي د معادل -23
و  5انـد ضـمن تکمیـل پیوسـت      دوره کارشناسی ارشد گذرانده

  .گیرد انجام می نامه هاي مربوطهبراساس بخش
دانشجو موظف است موضوع پایان نامه خـود را بعـد از    -24

نیمسال اول تحصیل و قبل از شروع نیمسال سوم بـا نظـر اسـتاد    

 شـوراي وضوع پایان نامـه پـس از تأییـد    م. راهنما انتخاب نماید
  .یابد تحصیالت تکمیلی قطعیت می

دانشجو تا زمانی که پایان نامه را به اتمـام نرسـانده و از    -25
نـام   هاي بعد براي آن ثبت آن دفاع نکرده، موظف است در نیمسال

  .نماید
نـام و تحصـیل مشـخص     اي از ثبت چنانچه در هر مرحله -26

یکی از شرایط مربوط به مقـررات تحصـیل    شود که دانشجو فاقد
نـام   در دانشگاه آزاد اسالمی است و یا در تکمیل فرمهـاي ثبـت  

یا پیگیري الزم را براي اخذ اصل  مطالبی خالف واقع اظهار نموده
مدرك مقطع کارشناسی و ریز نمرات مربوطه به عمل نیـاورده و  

و جلوگیري از ادامه تحصیل ا این مدرك را تحویل دانشگاه ننماید
  .خواهد آمدبه عمل 

نامـه نقـل و    انتقال و میهمانی دانشـجویان، مطـابق آئـین    -27
  .شود انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

نگهداري و حفاظت از کارت دانشجویی یکی از وظایف  -28
دن آن براي دانشـگاه  حساس دانشجو بوده و در صورت مفقود ش

بـه ویـژه کـارت    . نمایـد  اوانی فراهم مـی الت فرو دانشجو مشک
که طبق دسـتورالعمل نظـام وظیفـه عمـومی      اندانشجویان برادر

  .شود کارت معافیت تحصیلی آنان نیز محسوب می
شدگان این دوره فقط از نظر علمـی   اعالم اسامی پذیرفته -29 
شـده  نباشد و مراحل احراز صالحیت عمومی براي آنان انجام  می

شدگان از  نانچه به هر دلیلی ادامه تحصیل پذیرفتهاست بنابراین چ
عمـومی، ممنـوع اعـالم گـردد،     هاي صالحیت اداره گزینش نظر 

موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شده ابـالغ و از  
بـه عمـل خواهـد آمـد و چنانچـه      ادامه تحصیل وي جلـوگیري  

ـ  دانشجو اً ، اعتراضی در این خصوص داشته باشد، الزم اسـت کتب
 آزاد اسـالمی  هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاه از طریق قسمت
   .را پیگیري نمایداقدام و موضوع 
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