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نام در دانشگاه آزاد  شدگان متقاضی ثبت راهنماي پذیرفته
  حاوي خالصه ضوابط و مقررات آموزشی اسالمی

  
 دورهشـدگان   با آرزوي توفیـق الهـی بـراي کلیـه پذیرفتـه     

کارشناسی ناپیوسـته دانشـگاه آزاد اسـالمی، توجـه متقاضـیان      
. نماید جلب می نام در این دانشگاه را به نکات مشروح ذیل ثبت

شدگان عزیز با توجه به مطالب منـدرج در   شایسته است پذیرفته
ناپیوسته و رعایت نکـات زیـر    کارشناسی دورهدفترچه راهنماي 

  : نام نمایند اقدام به ثبت
شدگان ملـزم بـه پرداخـت     در ابتداي هر نیمسال پذیرفته -1

ه باشند و شـهری  دانشگاه میهیأت امناي شهریه تحصیلی مصوب 
نماید واریـز   دانشگاهی اعالم می محلمتعلقه باید به حسابی که 

هاي پرداختی به هیچ عنـوان قابـل اسـترداد     ضمناً شهریه. گردد
  .باشد نمی

در حال حاضر دانشگاه تعهد ارائه تسهیالت رفاهی، نظیر  -2
خوابگاه و کمک هزینـه تحصـیلی در واحـدهاي دانشـگاهی را     

رگونه امکاناتی در ایـن زمینـه،   ندارد، لیکن در صورت وجود ه
  . مساعدتهاي الزم به عمل خواهد آمد

نامـه نقـل و    انتقال و میهمانی دانشجویان، مطـابق آئـین   -3
  .شود انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

دانشجو موظف بـه رعایـت کلیـه مقـررات و ضـوابط       -4
ا وي رفتار باشد و در صورت تخلف طبق مقررات ب دانشگاه می
  . خواهد شد

اي از  نـام در هـر مرحلـه    چنانچه دانشجو پـس از ثبـت   -5
تحصیل و به هر علت اقدام به انصـراف نمایـد موظـف اسـت     

  . هزینه انصراف را بپردازد ،هاي صادره مطابق مقررات و بخشنامه
شدگان نباید از نظر خدمت وظیفه عمومی و سایر  پذیرفته -6

  . ور منع قانونی داشته باشندقوانین و ضوابط جاري کش
شدگان الزم است دقیقاً مطابق برنامـه درسـی در    پذیرفته -7

شود  دانشگاهی اعالم می محلتاریخها و ساعات مقرر که توسط 
  . در دانشگاه حضور یابند

نام  شده در تاریخهاي مقرر براي ثبت عدم مراجعه پذیرفته -8
نزلـه انصـراف   و انتخاب واحدهاي درسی در هر نیمسـال بـه م  

در صورتی که . گردد محسوب شده و قبولی وي منتفی تلقی می
بـه سـازمان وظیفـه     نمودهدانشجو از معافیت تحصیلی استفاده 

عمومی معرفی و درخواست ابطال معافیت تحصـیلی بـراي وي   
موظفنـد  ) اعم از مشمول و غیرمشمول(لذا دانشجویان . گردد می

ال به واحد یا مرکز دانشگاهی نام هر نیمس به موقع در موعد ثبت
  .مربوطه مراجعه نمایند

شدگان ملزم به رعایت کامـل شـئون اسـالمی و     پذیرفته -9
باشـند و   مقتضیات محلی، از لحاظ اخالق و وضع ظـاهري مـی  

ـ    لین و اسـاتید دانشـگاه در تمـام    ئوباید از نظر برخـورد بـا مس
وه بـراي  ها، نمونه یک دانشجوي متدین و متعهد بوده و اس زمینه

شـدگان   به ویـژه پذیرفتـه  . دانشجویان دانشگاههاي کشور باشند
خواهرالزم است با حجاب اسالمی و برابر ضوابط دانشگاه آزاد 

  . اسالمی در دانشگاه حضور یابند
هـاي دانشـگاه از    ها و پیام ها، مقررات، بخشنامه نامه آئین -10

نشـجویان  طریق آگهی در تابلوي اعالنات دانشگاه به اطـالع دا 
هـا بـراي    هـا و پیـام   آگاهی از مقررات و بخشنامه. خواهد رسید

دانشجویان الزامی است و عدم اطـالع از آنهـا موجـب سـلب     
  . لیت دانشجو نخواهد شدئومس

لین دانشگاه جهـت رفـع   ئومالقات حضوري با کلیه مس -11
بینی شده،  اشکال و دریافت پاسخ سؤاالت فقط در زمانهاي پیش

توانند با  بنابراین دانشجویان در صورت نیاز می. است پذیر امکان
رعایت سلسله مراتب و برنامه زمـانی اعـالم شـده در تـابلوي     

  . لین مربوط مراجعه نمایندئواعالنات به مس
کالسهاي دانشگاه با توجه به امکانات آموزشـی واحـد    -12

 20الی  8دانشگاهی ممکن است اوقات صبح و عصر از ساعت 
هـاي درس   هاي آموزشی تشکیل کـالس  در رشته. دتشکیل گرد
هاي اول و دوم سال تحصیلی در روزهاي آخر هفتـه   در نیمسال

و در ترم تابستان در طول ایام هفتـه  ) روزهاي پنجشنبه و جمعه(
لذا الزم اسـت  . خواهد بود) برحسب امکانات واحد دانشگاهی(

اب واحدهاي نام و انتخ ها به هنگام ثبت شدگان این رشته پذیرفته
درسی نهایت دقت را مبذول دارند تا در طول سال تحصیلی بـا  

  .اشکال مواجه نشوند
واحدي بوده و در طـول    نظام آموزشی دانشگاه سیستم -13
طـول مـدت تحصـیل در دوره کارشناسـی     (هاي تحصیلی دوره

وظیفـه   کـه مشـمول    و افـرادي  )سال اسـت  3ناپیوسته حداکثر 
صیالت خود را در مدت سه سـال بـه   باشند باید تح عمومی می

قانون جدید وظیفه عمـومی  اتمام برسانند و با توجه به مقررات 
چنانچه با مجوز وظیفه عمومی در مدت بیشتري تحصـیل را بـه   
اتمام برساند از ادامه تحصیل مقطـع بـاالتر تـا اتمـام خـدمت      

  .د بودنمحروم خواه
تعــداد واحــدهاي درســی مجــاز بــراي رشــته هــاي   - 14

 20و حـداکثر   12یرآموزشی در هر نیمسال تحصیلی حـداقل  غ
هاي آموزشی در هر یک از نیمسالهاي اول و  واحد و براي رشته

واحـد و در دوره تابسـتان    15واحـد و حـداکثر    8دوم حداقل 
مشروط بـه آنکـه   . باشد واحد می 12واحد و حداکثر  8حداقل 

 40ز مجموع واحدهاي درسی اخذ شده در یک سال تحصـیلی ا 
  . واحد درسی تجاوز نکند
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مجموع ساعات غیبت موجه و غیر موجه دانشجو در هر  -15  
16درس نباید از 

جلسات آموزشی آن درس در طول نیمسال   3
16غیبت بیش از . تجاوز کند

موجب محرومیـت دانشـجو از    3
در صـورتیکه  . دشرکت در امتحان پایـان آن درس خواهـد بـو   

آموزشـی و غیبـت   غیبت دانشجو موجه باشد آن درس حـذف  
  .موجه در کارنامه تحصیلی درج می گردد

 20از  10حــداقل نمــره قبــولی در امتحــان هــر درس  -16
یـا دوره  (دانشجویی که نتواند در هر نیمسال تحصیلی . شدبا می

 12میانگین نمرات خود را به ) هاي آموزشی تابستانی براي رشته
شـود و در صـورتی کـه در دو     برساند مشروط محسـوب مـی  

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط گردد از دانشگاه اخراج 
مـومی بـه   و دانشجویان اخراجی مشـمول وظیفـه ع   خواهد شد

  . خدمت وظیفه عمومی معرفی خواهند شد
دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته پس از گذراندن  :تذکر 

کلیه واحدهاي درسی و اتمام دوره، در صورت کسب میـانگین  
، استحقاق دریافت مدرك دانشنامه کارشناسی را 12کل حداقل 

فتـه  گونه مدرکی به آنها تعلق نگر دارند در غیر این صورت هیچ
   .توانند گواهی گذراندن دروس دوره دریافت نمایند و فقط می

تواند با ارائه دالیل موجه و مـدارك کـافی    دانشجو می -17
ـ   ل دانشـگاه باشـد طبـق ضـوابط     ئوکه مورد قبول مقامـات مس

نیمسال از مرخصی  2دانشگاه براي کارشناسی ناپیوسته حداکثر 
اند در حداکثر مـدت  تحصیلی استفاده نماید مشروط به آنکه بتو

هاي آموزشی مدت  براي رشته. التحصیل شود مجاز تحصیل فارغ
اعـم از نیمسـال عـادي یـا دوره     (مجاز مرخصـی دو نیمسـال   

  .  است) تابستانی
شـدگانی مـورد    تقاضاهاي مرخصی تحصـیلی پذیرفتـه   -18

بررسی قرار خواهد گرفت که شخصاً یا توسط یکی از بسـتگان  
و یـا دوسـتان آنـان    ) مسر، برادر ، خواهرپدر، مادر، ه(نزدیک 

با ارائـه مـدارك الزم در   ) دوستان با معرفی پذیرفته شده ذینفع(
در صورتی با مرخصی دانشجو . بینی شده اقدام نمایند زمان پیش

شود که امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مهلـت   موافقت می
ـ . مجاز تحصیل فراهم باشد ذ در هر صورت عواقب ناشی از اخ

مرخصی تحصیلی به ویژه در مورد مشمولین از جمیع جهات از 
جمله رعایت سقف مدت مجاز تحصیل متوجه شخص دانشـجو  

  . خواهد بود
مشموالن وظیفه عمـومی توجـه داشـته باشـند اخـذ       :تذکر 

مرخصی یا حذف بیش از حد دروس موجب افـزایش سـنوات   
امـوري   تحصیل آنان خواهد شد و چنانچه در این رابطه و سایر

با مشکل وظیفه و که فراغت از تحصیل آنان را به وقفه انداخته 
  .عمومی مواجه گردند مسئولیت متوجه دانشجو است

نـام یـا حـین تحصـیل      اي از ثبت چنانچه در هر مرحله -19
از (مشخص گردد که دانشجو فاقد یکـی از شـرایط الزم بـوده    

ظیفـه  صدور معافیت تحصیلی از سـوي و  نداشتن شرایط جمله

نـام مطـالبی    و یا در مدارك ارائه شـده فرمهـاي ثبـت   ) عمومی
خالف واقع قید نموده باشد از ادامه تحصیل او جلوگیري بعمل 

  .خواهد آمد
باشد و چنانچـه   دانشجو ملزم به انجام تعهدات خود می -20

در طول تحصیل و موعد مقرر از انجام تعهدات خود نسبت بـه  
انجام آن را به تعویـق انـدازد برابـر    دانشگاه خودداري نماید یا 

  .ضوابط با وي رفتار خواهد شد
موضــوع ( 31/2/96مــورخ  12793/30برابــر بخشــنامه  -21

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غیـر پزشـکی   
تحصیل همزمان دانشجو در دو رشته در دو دانشـگاه یـا واحـد    

مؤسسـات  دانشگاهی اعم از دانشـگاه آزاد اسـالمی یـا دیگـر     
باشد و با متخلفین برابر ضوابط برخورد  آموزش عالی ممنوع می

زمان با خدمت وظیفه عمـومی بـه    همچنین تحصیل هم .گردد می
هر شکل ممنوع است و افرادي که به هر دلیل از ایـن موضـوع   

  .تخطی نمایند مدرك تحصیلی به آنان تعلق نخواهد گرفت
وظیفـه عمـومی    دانشجویان و به ویژه مشموالن خدمت -22

بایستی تا پایان تحصیالت ضمن رعایت مقـررات پیگیـر امـور     
تحصیلی خود بوده، به موقع امور مربوط به فراغـت از تحصـیل   
دوره کاردانی و همچنین دوره کارشناسی ناپیوسـته را پیگیـري   
کرده و برابر مقررات شخصاً موظف به انجام امـور مربـوط بـه    

باشـند   ها می تحصیلی این دوره فراغت از تحصیل و لغو معافیت
برابـر ضـوابط اقـدام     ،مسئولیتی نداشـته آن و دانشگاه در قبال 

  .خواهد نمود و مسئول عدم اقدامات به موقع مشموالن نیست
چنانچه گروه آموزشی مربوط تعدادي دروس جبرانـی   -23

را تعیین نماید گذراندن این دروس با رعایت مقـررات الزامـی   
  .است

باشـد   12ل پایان دوره افراد بایسـتی حـداقل   معدل ک -24
را کسـب   12چنانچه فرد مشمولی در پایان تحصیل معدل کـل  

گردد و به عنـوان دانشـجوي    التحصیل محسوب نمی ننماید فارغ
  .اخراجی به وظیفه عمومی معرفی خواهد شد

نگهــداري و حفاظــت از کــارت دانشــجویی یکــی از  -25
د شدن آن براي دانشـگاه و  وظایف حساس دانشجو بوده و مفقو

الخصوص کارت  نماید علی فراوانی فراهم می مشکالتدانشجو 
که طبق دستورالعمل سازمان وظیفه  دانشجویی دانشجویان برادر

  . شود عمومی کارت معافیت تحصیلی آنان محسوب می
باشد و مراحـل   پذیرش این دوره به صورت قطعی نمی -26

بنابراین چنانچـه  انجام نشده احراز صالحیت عمومی براي آنان 
شـدگان از نظـر صـالحیت     به هر دلیلی ادامه تحصـیل پذیرفتـه  

عمومی، ممنوع اعالم گردد، موضوع از طرف محل دانشگاهی به 
فرد پذیرفته شده ابالغ و از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل 
خواهد آمد و چنانچـه داوطلـب، اعتراضـی در ایـن خصـوص      

هاي ذیربط سـازمان   ت کتباً از طریق قسمتداشته باشد، الزم اس
  .نمایدپیگیري را مرکزي دانشگاه اقدام و موضوع 
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