بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

بخشنامه به كليه دانشكده ها و مديران گروههاي آموزشي

موضوع  « :دستورالعمل ثبت نام و برنامه ريزي آموزشي نيمسال دوم » 79-79
با عرض سالم  ،پیرو نامه شماره  420201مورخ  22/8/02ضمن تبریک به مناسبت فرارسیین سیات تیلیی
دوم  22-29و سپاس از همكاریهاي صمیمانه مسئولین و پرسنل دانشكنه به استیضیار میرسیانن ض ضیرورگ هيیاه
مسئوال اجرای دانشكنه ها از هخرین ضوابط و مقرراگ هموزش سبب يردینه تا این معاونت اهم نكاگ بخشینامه
هاي سازما مركزي را در قالب دستورالعم هاي تیلی
هموزش در برنامه ریزي درس هر نیمسات تیلی

به منظیور ییادهوري و اجیراي مینیرا میتیرم يروههیاي

صادر نماین .

لذا شايسته است مسئولين محترم دانشكده ها همانند نيمسالهاي قبل در اجراي مفاد دستورالعملهاي صادره اهتمام ويژه داشته و
نسخه اي از آن را جهت رؤيت اساتيد محترم در محل مناسبي الصاق نمايند .
*يادآوري :
برنامه ریزي نیمسات دوم  22-29در طوت ایام هفته م باشن لذا الزم است دانشكنه نسبت بیه برنامیه رییزي تیا پاییا
هخرین وقت كالس اقنام نماین  .در صورگ عنم استفاده از ساعاگ پاییان  ،كالسیها میازاد ت قی شینه و از فضیاي هموزشی
دانشكنه كسر خواهنشن .

**يادآوري:
يروههاي هموزش

م

بایست ظرفیت هاي ملوب را در برنامه ریزي درس

كالسهاي زیرحن نلاب حذف م
بایست به موقع وبا توضییاگ كاف

خود رعایت نماینن در غیر اینلورگ

يردد و حق الزحمه استاد قابل پرداخت نخواهن بود و در موارد استثنای

 ،يروه مربوطه

براي اخذ مجوز از شوراي هموزش واحن و یا معرف دانشجویا به سایر واحنهاي دانشگاه

اقنام نماین .
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بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

***يادآوري :
با عنايت به بخشنامه شماره  93/99297مورخ  79/2/22سازمان مركزي طول نيمسال دوم  79-79در كليه مقاطع تحصيلي به مدت
 69هفته مي باشد بديهي است پرداخت حق التدريس بر اساس  69جلسه كالس ويک جلسه برگزاري امتحان براي كالسهاي تئوري وهر واحد
درس عملي  93ساعت بر مبناي دو سوم حق التدريس مي بايست محاسبه و گزارش شود .

تقويم دانشگاهي :
تقويم دانشگاهي ذيل از نيمسال دوم  79-79قابل اجرا است .

 – 6نام نويسي  :از روز  69/11/70تا پایان روز پنجشنبه  ( 69/11/11ثبت نام اینترنتی)
 – 2شروع كالسها  :از روز شنبه 69/11/11
 – 9ثبت نام با تأخير  :از روز شنبه  69/11/11تا پایان روز چهارشنبه 69/11/11
 – 3حذف و اضافه  :از روز شنبه  69/11/11تا پایان روز پنجشنبه 69/11/70
 – 5پايان درس  :آخرین روز هفته شانزدهم روز پنجشنبه 60/70/11
 – 9امتحانات پايان ترم  :از روز یکشنبه  60/70/10تا پایان روز پنجشنبه 60/71/70

نكات مهم :
 -6طبق دستور رياست محترم واحد و اعتراض متعدد دانشجويان در خصوص تأخير در اعالم نمرات توسط برخي از اعضااي
هيأت علمي و حق التدريس  ،مقرر شد ضمن تأكيد مجدد مبني بر اعالم نمرات حداكثر ظرف مدت  5روز پس از برگزاري امتحان
در صورتي كه هر يک از استادان از دستورالعمل فوق تخطي نمايند  ،دانشكده نسبت به قطع همكاري با استادان مدعو و همچنين
معرفي اعضاي هيأت علمي به حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد و مسئوليت عواقب ناشي از عدم اقدام به موقع با رئيس و معاون
محترم دانشكده و مديران گروههاي آموزشي خواهد بود  .
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بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تاريخ :

/

/

پيوست :

 -2دانشكده درخصوص ثبت نام دانشجويان با توجه به تقويم دانشگاهي فوق اطالع رساني مناسب انجام دهد  .
 -9با توجه به ابالغ مكرر سرفصل هاي باازنگري شاده  ،ماديران گاروه موظا

ماي باشاند باا مراجعاه باه ساايت

 www.sep.iau.irنسبت به كنترل سرفصل رشته اقدام نمايند  .
 -3بر اساس بخشنامه شماره  93/69621مورخ  79/39/69سازمان مركزي  ،با توجه به لزوم نظم و انضباط آموزشي جهت
افزايش سطح كيفي امتحانات حضور مستمر هر يک از استادان در جلسه امتحان مربوطه از ابتدا تا پايان جلسه ضروري مي باشد  .
 -5رعايت دقيق مفاد بخشنامه شماره  93/62979مورخ  79/32/96سازمان مركزي ( ممنوعيت تداخل تحصيلي دانشجويان
رشته هاي غيرپزشكي ) الزامي مي باشد و مسئوليت حسن اجرا و نظارت بر آن به عهده رئيس دانشكده مي باشد  .

 -9اجراي شيوه نامه ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي ( آموزشي – پژوهشي ) طي بخشنامه شماره  93/12993ماورخ
 75/66/62به منظور ارزيابي احراز قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو الزامي مي باشد  .
فضاي آموزشي :

با عنایت به اینكه در حات حاضر به دلیل عنم هماده شن ساختما جنین  ،امكا اضافه شین فضیاي هموزشی
وجود ننارد لذا ك یه دانشكنه ها بر اساس فضاي هموزش اختلاص یافته در نیمسات اوت  22-29برنامیه رییزي
نماینن  .ضمناً در این خلوص دانشكنه های كه از فضاي هموزش مناسبتري برخوردار هستنن م زم به همكیاري
با دانشكنه های كه مشكل فضاي هموزش دارنن م باشنن .
تذكرات بسيار مهم :
 -6ثبت نام دانشجويان در مشخصه هايي كه فاقد فضاي آموزشي باشد تخل

محسوب گرديده و برخورد قانوني صاورت خواهاد

گرفت .
-2تغيير كاربري كالس ممنوع بوده و الزم است دانشكده ها كالسهايي راكه بدون مجوز تغيير كاربري داده اند را سريعاً به حالت
اول برگردانند  .در غير اين صورت مسئوليت كمبود كالس با دانشكده مي باشد .
ظرفيت كالسهاي تئوري وعملي با توجه به بخشنامه هاي صادره سازمان مركزي مبني بر تأكيدبه حفظ و ارتقاء كيفيت آموزشي  :
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بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

تاريخ :

/

پيوست :

ظرفیت كالسهاي دروس تخلل و عموم ( نظري ) حناقل  02نفر وحناكثر  12نفر  ،با داشتن شرایط هموزشیمناسب ( كالسهاي  92متري ) تا  22نفر قابل افزایش
ظرفیت كالسهاي تربیت بنن و ورزش( )4حناقل  02نفر و حناكثر  02نفر .-ظرفیت كالسهاي عم

تخلل  40تا  42نفر

-ظرفیت كالسهاي عم

پایه  42نفر

ظرفیت كالسهاي عم یاگ صیرای  42نفرظرفیت كالسهاي پروژه تخلل  2نفرظرفیت كالسهاي كارهموزي  42نفر-ظرفیت كالسهاي پژوهش هاي عم

انفرادي  40نفر

ظرفیت كالسهاي كارشناس ارشن  02تا  02نفرظرفیت كالسهاي دكتري تخلل  9تا  42نفرظرفیت كالسهاي هموزش قره  02نفر اعالم م يردد .جدول زمانبندي كالسها
با عنایت به بخشنامه هاي صادره از سازما مركزي مبن بر اهمیت اقامه نماز اوت وقت و حضور فعات ك یه استادا
 ،دانشجویا و كاركنا در نماز جماعت  ،برنامه ریزي درس به يونه اي باشن كه از تشكیل كیالس و ییا امتییا در
اوقاگ شرع اجتناب شود .
جدول شماره ()6

در صورت  9واحدي بودن دروس

درصورت  2واحدي بودن دروس
وقت اول

8-2/02

وقت اول

8-/42/42

وقت دوم

2/12-44/42

وقت دوم

42/02-40/12

وقت سوم

44/02-40

وقت نهار ونماز

40-41

وقت چهارم

41-42/02

وقت نماز و ناهار

40-41

وقت پنجم

42/12-49/42

وقت سوم

41-42/42

وقت ششم

49/02-42

وقت چهارم

42/02-48/12
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بنام خدا

شماره:
/

تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

پيوست :

جدول زمانبندي امتحانات
جدول شماره ()2
وقت اول

وقت دوم

وقت سوم

وقت دوم

8-42

42/02-40/02

41-42

42/02-48/02

موارد مربوط به روسا  ،معاونين و مديران گروههاي آموزشي و اعضاي محترم هيات علمي
 -4حضور ك یه روسا  ،معاونین و منیرا میترم يروههاي هموزش در ایام ثبت نام الزامیست .
 -0منیرا میترم يروه  11ساعت حضور موظف هفتگ دارنن كه  40ساعت ه اضافه كیاري ثابیت اسیت و مییزا
تنریس موظف هنها براساس بنن  1جنوت شماره  1تعیین م شود .
*حضور اداري مديران محترم گروهها حداقل  3روز در هفته از صبح تا بعدازظهر الزامي بوده وزمان تدريس نيز بايستي
خارج از وقت اداري باشد .كه اين مهم در برنامه ريزي نيمسال تحصيلي حتما مدنظر قرار داده واز پراكندگي ساعت حضور جادا
اجتناب نمايند .
جدول ساعات تدريس اعضاي هيأت علمي
جدول شماره ()9

نحوه

ساعات تدريس موظ

همكاري

مربي

اساتيد

آموزشيار

تماااام
وقت
نيماااه
وقت

برحسب مرتبه علمي

ساعات غيرتدريس موظ
مربي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

42

42

42

41

40

42

31

31

42

2

8

1

آموزشيار

برحسب مرتبه علمي

مجموع
ساعات
تدرياس و

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

42

49

48

02

00

1

2

9

8

42

غير تدريس
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بنام خدا

شماره:
/

تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

پيوست :

حناكثر سیاعاگ تنریییس اضیافه بر ساعاگ جینوت شیماره ( ( )0اضیافه تینریس ) بلیییورگ حیق التینریس
میاسبه میشود كه به شرح جنوت شماره ( )1م باشن .

جدول شماره ()3
مرتبه علمي

مربي
آموزشيار

مربي

استاديار

استاد

دانشيار

نوع نوع همكاري
تمام وقت

9

9

8

2

44

نيمه وقت

0

1

2

9

8

بر اساس بخشنامه هاي شماره  02/20408مورخ  22/29/02و  02/04022مورخ  22/21/49سازما

مركزي  ،میزا

سقف

تنریس ( موظف و حق التنریس ) اعضاي هیاگ ع م تمام وقت و نیمه وقت به شرح ذیل ابالغ يردین .
بر اساس ملوبه یک صن و هفتاد و پنجمین ج سه مورخ  22/22/02هیاگ رئیسه میترم دانشگاه و به منظور افزایش كیفیت
هموزش در دانشگاه هزاد اسالم  ،بخشنامه میزا سقف تنریس ( موظف و حق التنریس ) اعضاي هیاگ ع م به شرح زیر
جهت اجرا ابالغ م شود .

ماده  : 6تعاري
 – 6موظفي تدريس  :تعناد ساعت تنریس یک عضو هیاگ ع م

تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه هزاد اسالم

با توجه به

مرتبه ع م و سمت اجرای بر اساس مفاد بخشنامه شماره  02/421010مورخ 89/22/02
 – 2حق التدريس  :تعناد ساعت مازاد بر موظف

تنریس كه یک عضو هیاگ ع م

تمام وقت و نیمه وقت م

بخش هموزش داشته باشن .
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توانن در

بنام خدا

شماره:
/

تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

پيوست :

 – 9ساعت تدريس  :ساعت معادت هر واحن درس كه پس از اعمات ضریب مننرج در جنوت زیر میاسبه م شود .
دكتري حرفه اي
مقطع تحصيلي

دكتري تخصصي

كارشناسي ارشد

ضريب دروس نظري

2

6/5

تبلره ض براي میاسبه ساعت تنریس معادت واحن درس

عم

تخصصي

عمومي

6/5

6

 ،ابتنا تعناد واحن عم

ساعت نظري تبنیل و سپس بر اساس جنوت فوق  ،ضریب مقطع تیلی

ساعت نظري معادت =
ماده  : 2سق

كارشناسي

كارداني

6

6

درس با استفاده از فرموت زیر به

لیاظ م يردد .

× تعناد واحن عم

ساعت موظفي تدريس

حناكثر واحن درس و یا ساعت تنریس اعضاي هیاگ ع م تمام وقت و نیمه وقت شامل ساعت موظف و حق التنریس  ،با
توجه به درجه واحن دانشگاه میل خنمت  ،به شرح جنوت زیر تعیین م شود .
عضو هيات علمي نيمه وقت

عضو هيات علمي تمام وقت
درجه واحد

حداكثر واحددرسي

حداكثرساعت تدريس

حداكثر واحددرسي

حداكثرساعت تدريس

جامع

29

93

69

69

بسياربزرگ

29

93

69

22

ساير واحدها

29

95

69

25
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بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تذكر ض ساعت موظف

تنریس تمام اعضاي هیاگ ع م

/

/

پيوست :

تمام وقت و نیمه وقت بر اساس حناكثر ساعت تنریس میاسبه

م شود .
به عنوا

مثات یک عضو هیاگ ع م

تمام وقت با مرتبه دانشیاري و شاغل در واحن دانشگاه

با درجه بسیار بزرگ 41

ساعت موظف هموزش دارد و حناكثر م توانن  00واحن درس ( موظف و حق التنریس ) داشته باشن  ،مشروط بر این كه
ساعت تنریس ه بیشتر از  02ساعت نشود .
الزم بذكر است با صنور این بخشنامه مفاد تبلره  4ماده  2هیین نامه كاريزین اعضاي هیاگ ع م به شماره 02/421010
مورخ  22/22/02لغو م يردد .
-

با توجه به بخشنامه شماره  02/18020مورخ  22/8/42سازما مركزي در راستاي ایجاد وحنگ رویه و سرعت بخشین
امور مربوط به منرسا حق التنریس و افزایش سطح كیف

هموزش

در واحنهاي دانشگاه

 ،حناكثر ساعت ارائه

تنریس به منرسا حق التنریس (منرس شاغل به تنریس در واحنهاي دانشگاه كه داراي هیچ يونه حكم كاريزین
مبن بر همكاري به صورگ تمام وقت یا نیمه وقت از دانشگاه هزاد اسالم نباشن به شرح جنوت ذیل تعیین يردین .

حداكثر ساعت تدريس در يک واحد دانشگاهي

 61ساعت در هفته

حداكثر ساعت تدريس در تمامي واحدهاي دانشگاهي

 93ساعت در هفته

 -شیوه نامه اجرای

 ،معادلس ازي ساعت موظف تنریس اعضاي هیاگ ع م

فعالیت هاي فرهنگ

 ،هموزش

 ،پژوهش

و اجرای

تمام وقت دانشگاه هزاد اسالم

،

بر اساس بخشنامه شماره  02/20402مورخ 22/29/02

سازما مركزي قابل اجرا م باشن .

پس
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نشانی  :كرج–رجائی شهر -تقاطع بلوار شهید موذن و استقالل –صندوق تی  31413 -313کد تی 3146691111تلفن  34411143-6:نمارب 34411139 :

بنام خدا

شماره:
/

تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

پيوست :

جدول ساعات تدريس كليه مسئولين هيأت علمي دانشگاه
جدول شماره ()5
حداكثر ساعات تدريس برحسب مرتبه علمي

ساعات موظفي برحسب مرتبه علمي
مربي

استاديار

دانشيار

استاد

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

9

2

2

2

40

40

44

44

8

9

2

2

41

40

40

40

بند() 6
رئيس دانشگاه

بند ()2
معاون دانشگاه
بند ()9
كليه مسئولين هيأت
علمي دانشگاه

42

2

8

9

42

42

40

41

به غير از مديران گروههاي
آموزشي

بند ()3
مديران گروههاي

44

42

2

8

49

42

41

42

آموزشي

با توجه به ملوبه شوراي هموزش دانشگاه مورخ  89/9/01ك یه اعضاي هیأگ ع م تمام وقت می بایسیتساعت موظف خود را حناقل در چهار روز و اعضاي هیأگ ع م نیمه وقت حناقل در دو روز برنامه ریزي نماینن .
اولویت تنریس با استادا تمام وقت  ،نیمه وقت واحن و نهایتا” استادا وییژه مینعو ( دارنینيا مینردكتري  PH.Dبا مرتبه ع م استادیار و به باال  ) .م باشن .
به استناد بخشنامه شماره  90/242802مورخ  82/40/02سازما مركزي  ،درصورتیكه امكا تیأمین میوظفتنریس اعضاي هیأگ ع م فراهم نباشن  ،م توا كسري موظف ایشا را با راهنمیای

پاییا نامیه هیاي مقیاطع

كارشناس ارشن یا رساله هاي دكتري تخلل مطابق با مفاد دستورالعمل صادره جبرا نمود .

پس
پس
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بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

/

پيوست :

 هیچ عضو هیأگ ع م ( تمام وقت یا نیمه وقت ) و منعو مجاز به تنریس بیش از  8ساعت در طیوت ییکروز نم باشن .


 تنریس اعضاي میترم هیاگ رئیسه در ایام دوشنبه ممنوع است .
بییا توجه به اینكه شوراي دانشگاه در روزهاي دوشنبه هرهفته تشكیل م شود  ،لذا تیت هییچ شیرایط دراین روز براي اعضاي میترم شورا ( رئیس و معاونین واحن  ،منیرا يروههاي هموزش و اجرایی و رئییس و معیاو
دانشكنه ) تنریس منظور نشود .
 تنریس اعضاي هیاگ رئیسه  ،رئیس  ،معاو  ،منیرا يروههاي هموزش دانشكنه و منیرا اجرای دانشیگاهدر ساعاگ اداري ممنوع م باشن .
 ساعاگ تشكیل كالس م بایست با تعناد واحن درس و برابر بیا سرفلیل باشین و از بريیزاري كالسیهاي 0واحني بلورگ  1ساعت در  40ج سه اجتناب نماینن ( .در صورگ عنم رعایت بعنوا ضیعف دانشیكنه ت قی وطبیق
مقرراگ اقنام خواهن شن).
 -چنانچه در شوراهاي هموز ش

يروه ها  ،منیرا يروههاي هموزش

با اعضاي هیاگ ع م

سرفلل ( دروس و یا هريونه سوال ) را مطرح نمودنن كه نیاز به استعالم از سازما مركزي م
كمیته تخلل

يروه مطرح  ،سپس با ذكر دالیل مستنت جهت ارسات به سازما

درخلوص تغییر
باشن ابتنا در

مركزي به معاونت هموزش

يزارش نماینن تا اقنام الزم بعمل هین  .


 به منظور تشكیل منظم كالسها و رعایت مقرراگ هموزش و باال برد سطح كمی و كیفی كالسیهاي درسیهريونه غیبت اساتین و تشكیل كالسهاي جبران به جز موارد اضطراري و یا تعطی

از طرف دانشیگاه موجیه نخواهین

بود و استاد مربوطه عالوه بر برخورد هموزش مشموت كسر تنریس خواهن شن .

پس
پس
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بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

 دانشكنه موظف است حضور و غیاب اساتین را از اولین هفته شروع كالسها انجام داده و به منظور ج ويیري ازتضییع حق اساتین و ازدحام حجم كار در پایا ترم هر هفته نسبت به درج عنم حضور ( غیبت ) و یا جبیرا كالسیهاي
اساتین بلورگ پرینت كامپیوتري (حضور و غیاب هفتگ اساتین) اقنام نموده و به حوزه معاونیت هموزشی يیزارش
نماینن .
 دانشكنه موظف است پس از حذف و اضافه سریعاً نسبت به حذف مشخله هاي زیر حننلیاب در سیسیتمهموزش اقنام نماین .
 -دانشكنه م بایست ابالغ اساتین را قبل از ارسات به حوزه معاونت هموزش كنترت نماین اعم از مرتبه ع م

،

نیوه همكاري و ساعت تنریس موظف و  ....در غیر اینلورگ چنانچه مشخله اي در ابالغ استاد زیر حننلاب باشن از
ابالغ استاد حذف يردینه و حق الزحمه اي پرداخت نخواهن شن .
 دانشكنه موظف است موارد ذیل را حناكثر تا پایا وقت اداري  22/2/48به حوزه معاونت هموزش ارسیاتنماین .

 )4پرینت دروس ارائه شنه يروههاي هموزش دانشكنه در نیمسات دوم 22-29
 )0فرم ساعت تنریس و حضور رئیس  ،معاو و منیرا يروههاي هموزش مربوط به نیمسات دوم 22-29
 )0پرینت جمع ساعاگ تنریس اساتین مربوط به نیمسات مذكور .

پس
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بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تاريخ :

/

/

پيوست :

اهم نكات آموزشي  :
 شیوه نامه تخلل مشتمل بر یک مقنمه  00 ،ماده و  00تبلره در ج سه  000مورخ  22/2/8هیأگ رئیسه
دانشگاه به تلویب رسین و ط بخشنامه شماره  42/02828مورخ  22/2/09سازما مركزي به واحنها ابالغ و بیراي
دانشجویا ورودي سات تیلی

 22-29و پس از ه الزام است .

 -به استناد بخشنامه شماره  02/19200مورخ  21/9/9سازما مركزي  ،موضوع دستورالعمل اجرای هیین نامیه
جنین دوره دكتري تخلل اعالم م يرددجهت ارتقاء كیفیت هموزش دانشجویا دوره دكتري  ،يذرانن

 1واحن

دروس روش تیقیق  ،مقاله و رساله نویس پیشرفته به ارزش  0واحن و زبیا تخللی پیشیرفته بیه ارزش  0واحین
الزام م باشن و همچنین دانشجویانیكه در هزمو برخ از دروس امتیان خود نمره خیام كمتیر از  00/00درصین
كسب نموده انن  ،عالوه بر  1واحن فوق م بایست حیناكثر تیا سیقف  2واحین دروس جبرانی میرتبط بیا ه درس
بگذرانن  .
-0به استناد بخشنامه شماره  02/08488مورخ  22/1/02سازما مركزي  ،دانشجویا دوره دكتري رشیته هیاي
زبا انگ یس از يذرانن درس زبا انگ یس پیشرفته جبرانی

( موضیوع بخشینامه شیماره  19200میورخ 21/9/9

دانشگاه هزاد اسالم ) معاف م باشنن .
-1در جهت اجراي بخشنامه  92/00204مورخ  22/1/4سازما مركزي  ،موضوع نیوه ثبت نام و انتخاب واحنهاي
پایا نامه دانشجویا دكتري پژوهش میور اعالم م دارد برابر یكلن و پنجاه و دومین ملوبه هیاگ رئیسه دانشگاه
در تاریخ  21/40/42و با تأكین بر اصل همسوی با نظام هموزش و پژوهش بیراي ادامیه تیلییل  ،نییوه ثبیت نیام و
انتخاب واحن پایا نامه دانشجویا دكتري پژوهش میور با رویكرد بهبود و ارتقاي سطح ع م و توانمنن سازي هنیا
مقرر شن ض 
 براي ك یه دانشجویا دكتري پژوهش میور  ،يرفتن واحنهاي رساله منوط به ارائه عقن قرارداد پژوهش
و داشتن اعتبار پژوهش باشن  .به همین منظور دانشجویا قبل از انتخاب واحین رسیاله خیود م یزم بیه ارائیه
تأیینیه از حوزه معاونت پژوهش و فناوري به حوزه معاونت هموزش واحنهاي دانشگاه هستنن  .

پس
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بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

 در صورت كه دانشجوی قرارداد پژوهش نناشته باشن  ،به نامبرده ابالغ شود حناكثر ظرف مینگ یكمیاهپس از صنور این بخشنامه نسبت به ارائه و تأیینیه ه با رعایت ضوابط اعالم شنه اقینام نمایین  ،در غییر
اینلورگ از ادامه تیلیل ایشا ج ويیري بعمل هین  .
 ه دسته از دانشجویان كه داراي قرارداد بوده و اكنو نسبت به ثبت نام واحن رساله خود اقنام نموده انن ،م زم هستنن ظرف منگ ده روز نسبت به ارائه اعتبار پژوهش و تأیینیه ه از حوزه پیژوهش و فنیاوري
واحن دانشگاه اقنام نماینن  .از این رو ضروریست تنابیر الزم بكار رود تیا فرهینین مربیوط بیا همیاهنگ
معاونا ذیربط واحن دانشگاه صورگ پذیرد  .
 حوزه مع اونت هموزش واحنهاي دانشگاه پس از يرفتن تأیینیه اشاره شنه  ،م زم به ثبیت نیام واحینهايرساله هنها با رعایت سایر ضوابط و مقرراگ هستنن  .

 - 2بر اساس بخشنامه شماره  02/21129مورخ  22/28/20سازما مركزي  ،موضوع بالاثر نمود
سوابق تیلی

دانشجویا دوره كارشناس

ارشن  ،ك یه افرادي كه از سات تیلی

نمراگ مردودي در

 21-22شروع به تیلیل نموده انن

چنانچه در هر نیمسات در یک یا چنن درس نمره قبول كسب ننموده انن  ،نمره ه درس یا دروس در هما نیمسات ب اثر
شنه و فقط در كارنامه تیلی

ثبت و باق م مانن و در میانگین نیمسات و كل لیاظ نم شود .

 oتبلره – راي كمیته انضباط دانشجوی ( نمره  ) 2/02مشموت این بخشنامه نم شود .

 - 2شیوه نامه اجرای هیین نامه هموزش دوره كارشناس ارشن ناپیوسته در یک مقنمه  08 ،ماده و  08تبلره در ج سه
شماره  000مورخ  22/22/22شوراي برنامه ریزي هموزش و درس دانشگاه و ج سه شماره  491مورخ  22/22/01هیاگ
رئیسه دانشگاه تلویب و بر اساس بخشنامه شماره  42/19284مورخ  22/29/42سازما مركزي به واحنها ابالغ و براي
دانشجویا ورودي سات تیلی

 22-22و پس از ه الزم االجرا م باشن .

پس
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بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

 - 9سقف واحنهاي دروس جبران براي دانشجویا دوره كارشناس ارشن  40واحن م باشن كه بیا نظیر يیروه
تخلل تعیین و صورتج سه ه تنظیم م يردد ع یهذا با توجه به اینكه يذرانن درس روش تیقیق نیز براي تمیام
دانشجویا دوره فوق الزام شنه است لذا ك یه دانشجویا دوره كارشناس ارشن شاغل به تیلیل كه درس روش
تیقیق را در دوره كارشناس نگذراننه انن و اكنو نیز جزء دروس برنامه درس ذي ربط نم باشن  ،م زم به اخذ و
يذرانن این درس بعنوا یك از دروس جبران دوره به ارزش  0واحن نظري قبل از اخذ پایا نامه م باشنن .

 -همچنین يذرانن درس وصایاي حضرگ امام ( ره ) با حناقل نمره  63براي ك یه مقاطع تیلی

دانشیجویا

الزام است .


* نمراگ دروس جبران

در میاسبه میانگین ترم و كل دوره كارشناس ارشن در نظر يرفته نمی شیود و حیناقل

نمره قبول در هر درس  40از  02م باشن .


 - 8با توجه به اینكه یك از منار
تأیینیه ارزش تیلی

بسیار مهم و اص

جهت تكمیل پروننه تیلی

دانشجویا در ك ییه مقیاطع

م باشن  ،لذا ضرورتا˝ دانشجویا م بایست در بنو ورود به دانشگاه نسبت به درخواسیت

ه اقنام و از طرف يروه هموزش پیگیریهاي الزم صورگ يیرد .


 - 2بر اساس بخشنامه شماره  02/08482مورخ  22/1/02دانشجویا ك یه مقاطع در رشته هاي غیر پزشك كیه
به هر دلیل در امتیا پایان یک یا چنن درس غیبت كننن ه درس یا دروس از مجموعه دروس انتخاب هنیا در ه
نیمسات بنو ثبت هیچ نمره اي در كارنامه حذف م شود  .در این صورگ دانشجو موظف است ه درس یا دروس
را طبق مقرراگ در نیمسات بعني مجندا انتخاب نماین .
 - 42به استناد بخشنامه شماره /02/00248ص 22/موضوع  ،اجراي مقرراگ و قوانین جاري دانشگاه جهیت ثبیت
نام از پذیرفته شنيا اعالم م دارد با عنایت به مشكالگ هموزش ایجیاد شینه در واحینها و مراكیز دانشیگاه و
تخ فا گ صورگ يرفته اجراي مفاد بخشنامه مذكور براي مقاطع كاردان ( پیوسته  ،ناپیوسته ) و كارشناس ( پیوسیته ،
ناپیوسته ) در ك یه رشته هاي غیر پزشك الزم االجرا م باشن .

پس
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بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :
پيوست :

 - 44به استناد بخشنامه شماره  49/42104مورخ  21/44/9سازما مركزي  ،به منظور ساماننه
متقاضیا

غیرایران

غیربورسیه  ،پذیرش ثبت نام این دسته از متقاضیا

( دو زبانه ) fstudent.iau.ir

/

/

و تسهیل فرهینن ثبت نام

فقط از طریق سامانه اینترنت

انجام يیرد  .الزم به توضیح است كه متقاضیا باین ابتنا از طریق منوي ثبت نام اطالعاگ

اولیه راوارد نمایننوسپس با اخذرمزعبور به منوي ورودرفته ومراحل ثبت نام نهای را انجام دهنن .
دكتر عليرضا شقايق
معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

رونوشت :
ــ رياست محترم دانشگاه جهت استحضار
ــ معاونين محترم دانشگاه
ــ مدير محترم حراست واحد
ــ مدير محترم روابط عمومي
ــ مدير محتـــرم دفتر استخدام و تامين هيات علمي
_ مدير محترم دفتر فناوري و اطالعات ،جهت درج در وب سايت دانشگاه
ــ دفتر بازرسي دانشگاه
_ امور تحصيالت تكميلي
ــ دفتر برنامه ريزي آموزشي

--دفتر اداره کل آموزش

پس
پس
نشانی  :كرج–رجائی شهر -تقاطع بلوار شهید موذن و استقالل –صندوق تی  31413 -313کد تی 3146691111تلفن  34411143-6:نمارب 34411139 :

