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 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين 
 معاونت آموزشي
 اداره كل آموزش

 مقطع كارداني و كارشناسي آئين نامه آموزشيخالصه 

 
يي دانشجويان گرامي با مقررات آموزشي در دوره تحصيلي ارائه اهم مواد آئين نامه آموزشي جهت آشنا ان محترمدانشجوي آرزوي موفقيت براي تماميضمن 

 در ضمن دانشجويان محترم    شما باشيم. بيشتر، در روند ادامه تحصيل شاهد موفقيت هاي مطالعه دقيق و بهره برداري از آناميد است كه با  مي گردد.
 مطلع گردند.  ن نامهمفاد آئي تمامياز  ه سايت اينترنتي دانشگاه مي توانند با مراجعه ب

دانشگاهي مربوط مراجعه : دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي به واحدهاي 4ماده 
مدير گروه آموزشي مربوطه و با  دانشجو با نظر ي) ساعات هر درس بيشتر نشود، نام نويس16/3بت نام از سه شانزدهم (ثنمايند. در صورتي كه تاخير در 

و در صورتي كه دانشجو  تائيد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است. در اين حال مدت تاخير جزء حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود.
 بعهده دانشجو مي باشد.  رفتار مي گردد و مسووليت اين امر "عدم مراجعه "براي ثبت نام مراجعه ننمايند با وي طبق مقررات و ضوابط

در  :در صورتيكه دانشجو يك بار از يك درس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد مي تواند با نظر گروه آموزشي آن درس را با درس يا دروس وابسته 23ماده 
 د. ب و بگذرانيكي از نيمسال هاي بعد انتخا

و براي  ترم 5ي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ((طبق بخشنامه هاي نظام وظيفه عمومي)) ان دوره ها: حد اكثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجوي28ماده 
 مي باشد.  ترم 10دوره هاي كارشناسي پيوسته 

عملي ،كارآموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب -: غيبت دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري،عملي،نظري32و  31ماده 
ن نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو اخواهد بود .اما نيمسال مزبور به عنوحذف درس 

 اين آئين نامه مشروط محسوب مي شود. 45باشد بر اساس ماده  12در هر حال كمتر از 
 كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود محاسبه مي گردد. : ميزان غيبت ها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان 34ماده 
: ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كالس ، انجام تكاليف درسي نتيجه 39ماده 

 امتحان ميان ترم و همچنين پايان ترم صورت ميگيرد. 
 برگزاري امتحانات پايان ترم براي هر درس الزامي است.   -تبصره
)دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود ملزم به تكرار 12مي باشد. (آشنايي با قران كريم نمره  10:حداقل نمره قبولي در هر درس 41ماده 

 آن درس است.
، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب ،درس ديگري اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود-1تبصره 

 را انتخاب نمايد. 
باشد، در غير اينصورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت  12: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 45ماده 

 مشروط خواهد بود. 
 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد. 14: دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند،جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 1رهتبص

تلقي مي ال سانتخاب كرده باشد به عنوان يك نيم 19در ماده  ر: نيمسالي كه در آن ، دانشجو به هر دليلي تعداد واحد درسي كمتر از حداقل مقر3تبصره 
 گردد. 
زشي اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ، مراتب مشروطي را به دانشجويان مشروط ، خانواده او  و گروه آمو:4تبصره 

 مربوط اعالم نمايد. 
يا متناوب و دانشجويان دوره هاي كارشناسي پيوسته كه در :دانشجويان دوره هاي كاداني و كارشناسي ناپيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي 46ماده 

 باشد)اخراج تلقي مي گردند. 12سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند.(ميانگين نمرات نيمسالي آنان كمتر از 
باشد يك بار فرصت ادامه تحصيل  10رات آنها حد اقل مي گردند در صورتيكه ميانگين كل نم 46: به دانشجوياني كه براي اولين بار مشمول ماده 1تبصره 

 داده ميشود .
ميانگين  ناند در صورت تمايل براي باال برد : كليه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)كه كليه دروس دوره را گذرانده47ماده 

 واحد و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 14وره كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر كل نمرات ويا كاهش تعداد نيمسالهاي مشروطي مي توانند در د
 را تكرار نمايند. واحد از درس هاي نظري 20تا سقف 

 
باشد استحقاق  12سازمان مركزي چنانچه معدل كل دانشجو در پايان دوره كمتر از  07/03/87مورخ  66415/36بر اساس بخشنامه شماره 

 رك دانشگاهي را نداشته و فقط گواهي دروس گذرانده به آنها تعلق ميگيرد.دريافت مد
 اداره برنامه ريزي آموزشي

   20/8/95به روز شده در                                                                                                                                                                             
 


