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 هاي عالي آزاد مجتمع آموزش عالي گنابادگروه آموزش

پذيراننام دانشکاربرگ ثبت  

 برخي از قوانين و مقررات: -5

بايست قبل از تکميل اين کاربرگ نسبت به مطالعه قوانين پذيران محترم ميرساند که دانش، به استحضار ميآمدگويي و آرزوی فراگيری هر چه بهتر علم و دانشمن خوشض

پذيران گرامي، جهت موجود است، اقدام نمايند. مزيد استحضار دانشدانشگاه های عالي آزاد که در وب سايت يا در دفتر آموزشمجتمع آموزش عالي گناباد های عالي آزاد آموزش

 : نماييمهای عالي آزاد جلب ميتاکيد بيشتر توجه شما را به برخي از قوانين و مقررات آموزش

 

را  هاي عالي آزاد مجتمع آموزش عالي گنابادگروه آموزشهای عالي آزاد، اعالم شده از سوی نامه آموزشپذيران بايستي هرگونه شرايط اضافي نسبت به آييندانش .1

 رعايت نمايند.

نمايد. دانشگاه نيز هيچ گونه تعهدی در خصوص مکاتبه با موارد مرتبط با معافيت تحصيلي از خدمت سربازی برای دانش پذيران فراهم نميهای عالي آزاد هيچ گونه تحصيل در آموزش .2

 سازمان نظام وظيفه، محل خدمت سربازی و ... ندارد.

پذير منصرف از شرکت در آموزش، در های عالي آزاد ، دانشباشد. در شرايط استثنا و مشروط به موافقت دفتر آموزشپذير نميمکانپذيران منصرف از تحصيل ااسترداد شهريه برای دانش .3

 گردد.نوان مسترد نميمسترد خواهد شد. شهريه، پس از آغاز آموزش به هيچ ع %10روز قبل از شروع ترم باشد، شهريه پرداختي ايشان با کسر مبلغ  10صورتي که تاريخ انصراف وی 

 ی آموزشي نشود: از يک دوره پذيری موفق به گذراندن درس يا دروسيچنانچه دانش .4

  تواند در آن درس )دروس( با پرداخت شهريه جديدِ تعيين شده شرکت نموده و نمرات نهايي مکتسبه وی به عنوان پذير ميدوره يا درس )دروس( مربوطه، دانشدر صورت ارايه مجدد

 گردد.ات دروس کمبود در دوره ثبت نامي تلقي مينمر

 شهريه جديد تعيين شده و برای دفعات بعدی با  %80تواند برای بار اول با پرداخت پذير ميدر صورت عدم ارايه مجدد دوره يا درس )دروس( نظری مربوطه توسط دانشگاه ، دانش

تحان های به صورت معرفي به استاد، صرفاً به منظور شرکت در امشهريه جديد تعيين شده  %50پرداخت  دفتر آموزشآن، ثبت نام نموده و در زمان تعيين شده توسط  %50پرداخت 

 گردد.حضور يابد. در هر صورت نمرات نهايي مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامي تلقي مي درس يا دروس مربوطه، دردفتر آموزش های عالي آزاد دانشگاه

. در غير اين صورت نمره پذير در تمام جلسات مربوط به هر درس اجباری است و ساعات غيبت دانش پذير در هر درس نبايد از مجموع          ساعات آن درس تجاوز کندحضور دانش .5

 شود.پذير در آن درس صفر منظور ميدانش

و در  3متحان آن درس است. در صورت غيبت موجه در امتحان، فرصت شرکت مجدد در امتحان بر اساس اجرای بند موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در اغيبت غير .6

 پذير داده خواهد شد.قبال پرداخت شهريه به دانش

 باشد.مي 10حداقل نمره قبولي در هر درس  .7

پذير برای آنها نمره گرفته است ها در تمامي دروسي که دانششود و مجموع حاصلضربس ضرب ميبرای محاسبه ميانگين نمرات، تعداد ساعات هر درس از دوره آموزشي در نمره آن در .8

در يک دوره آموزش عالي آزاد  "آموختهدانش"شود. پذير برای آنها نمره گرفته است )اعم از قبولي و مردودی(، تقسيم ميدروسي که دانش)اعم از قبولي و مردودی(، بر تعداد کل ساعات 

 کمتر نباشد. 12شود که ميانگين نمرات دروس گذرانده شده وی از سي اطالق ميبه ک

کند. صدور گواهينامه پايان دوره آموزش عالي آزاد برای از نمرات دوره آموزشي نگردد، کالج دانشگاه صرفاً برای وی ريزنمرات صادر مي 12پذيری موفق به کسب ميانگين چنانچه دانش .9

 های عالي آزاد است.نامه آموزشآيين 14ماده  2-14به تحقق بند  اين دسته افراد، منوط

های به عمل آمده در طي مدت پذير از ارزشيابيی عملکرد دانشاز دروس گذرانده شده يا نتيجه کمّي شده 12مالک قبولي يا موفقيت در سمينار يا کارگاه آموزشي، کسب ميانگين   .10

 سمينار يا کارگاه است.

 مقررات حضور در کالس را همانند حضور در يک مرکز دانشگاهي اجرا فرماييد. خواهشمند است  .11

 .خواهشمند است که در اين مکان آموزشي، ضمن توجه به شئونات اسالمي، پوشش مناسب عرف جامعه را رعايت فرماييد .12

 های همراه خود را در هنگام ورود به کالس خاموش فرماييد.خواهشمند است تلفن .13

 پذير:انشتعهدات د -6

 )مندرج در  مجتمع آموزش عالي آزاد گنابادهای عالي آزاد اينجانب .................................................... با مطالعه قوانين و مقررات آموزش

های آينده که مشغول به تحصيل باشم رعايت نمايم و در شوم مقررات مزبور را در اين ترم يا ترم( متعهد ميمجتمعهای عالي آزاد وب سايت دانشگاه يا دفتر آموزش

 .صورت عدم رعايت نکات مشروحه، دانشگاه ملزم خواهد بود راساً در مورد اينجانب تصميم بگيرد

 پذيرخانوادگي دانش نام و نام                                                                                                               

 امضا و تاريخ                                                                                                           
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