بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

/

پيوست :

بخشنامه به كليه دانشكده ها و مديران گروههاي آموزشي

موضوع  « :دستورالعمل ثبت نام و برنامه ريزي آموزشي نيمسال اول » 79-79
با عرض سالم و تبریک به مناسبت فرارسیدن سیات تیلید

اوت  79-79و سیاا

ا مكااریایاص يیكدكا ه

مسئولدن و پرسنل دا شانه ب ه استیضار مدرسا ن  :ضرورت آگام مسئوال اجرای دا شانه ما ا آخرین ضیواب

و

مقررات آمو ش سبب گردینه تا این معاو ت امم اات بخشنامه ماص سا ما مركزص را در قالب دسیتورالعك ااص
تیلد

به منظور یادآورص و اجراص منیرا میترم گرومااص آمو ش در بر امه ریزص درس مر دكسیات تیلید

يادر كاین .

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 :
بر امه ریزص دكسات اوت  79-79در طوت ایام مفته م باشن لذا ال م است دا شانه سبت بیه بر امیه رییزص تیا پاییا
آخرین وقت كال

اقنام كاین  .در يورت عنم استفاده ا ساعات پاییا

كالسیاا میا اد ت قی شینه و ا فضیاص آمو شی

دا شانه كسر خوامنشن .

**يادآوري:
گرومااص آمو ش

م

بایست ظرفدت ماص ملوب را در بر امه ریزص درس

كالسااص یرحن لاب حذف م
بایست به موقع وبا توضدیات كاف

خود رعایت كاینن در غدر اینلورت

گردد و حق الزحكه استاد قابل پرداخت خوامن بود و در موارد استثنای

گروه مربوطه

براص اخذ مجو ا شوراص آمو ش واحن و یا معرف دا شجویا به سایر واحنماص دا شگام

اقنام كاین .

***يادآوري :
با عنايت به بخشنامه شماره  93/99297مورخ  79/2/22سازمان مركزي طول نيمسال اول  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 .

پس
نشانی  :كرج–رجائی شهر -تقاطع بلوار شهید موذن و استقالل –صندوق تی  31413-313تلفن  34411143-9:نمارب 34411133 :

بنام خدا

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

شماره:
تاريخ :

/

/

پيوست :

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

 – 6نام نويسي  :از روز یکشنبه 60/60/21تا پایان روز چهارشنبه  ( 60/60/11ثبت نام اینترنتی)
 – 2شروع كالسها  :از روز شنبه 60/60/12
 – 9ثبت نام با تأخير  :از روز شنبه  60/60/12تا پایان روز چهارشنبه 60/60/16
 – 3حذف و اضافه  :از روز دوشنبه  60/60/26تا پایان روز پنجشنبه 60/60/21
 – 5پايان درس  :آخرین روز هفته شانزدهم روز پنجشنبه 60/26/21
 – 9امتحانات پايان ترم  :از روز شنبه  60/26/20تا پایان روز پنجشنبه 60/26/12
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  .
 -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 حض ور 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  .

پس
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بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تاريخ :

/

/

پيوست :


 -اجراي 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 ایناه در حات حاضر به دلدل عنم آماده شن ساختكا جنین اماا اضافه شین فضیاص آمو شی
وجود نارد لذا ك ده دا شانه ما بر اسا

فضاص آمو ش اختلاص یافته در دكسات اوت  79-79بر امیه رییزص

كاینن  .ضكناً در این خلوص دا شانه مای كه ا فضاص آمو ش مناسبترص برخوردار مستنن م زم به مكایارص
با دا شانه مای كه مشال فضاص آمو ش دار ن 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 و عملي :
-ظرفدت كالسااص درو

تخلل و عكوم ( ظرص ) حناقل  59فر وحناكثر  59فر با داشتن شرای

مناسب ( كالسااص  97مترص ) تا  97فر قابل افزایش
-ظرفدت كالسااص تربدت بن

و ور ش( )1حناقل  59فر و حناكثر  07فر .

-ظرفدت كالسااص عك

تخلل  15تا  19فر

-ظرفدت كالسااص عك

پایه  19فر

ظرفدت كالسااص عك دات يیرای  19فرظرفدت كالسااص پروژه تخلل  9فرظرفدت كالسااص كارآمو ص  19فر-ظرفدت كالسااص پژومش ماص عك

ا فرادص  15فر

ظرفدت كالسااص كارشناس ارشن  59تا  07فرظرفدت كالسااص دكترص تخلل  9تا  17فر-ظرفدت كالسااص آمو ش قرآ  09فر اعالم م گردد .
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آمو شی

بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تاريخ :

/

/

پيوست :

جدول زمانبندي كالسها
با عنایت به بخشنامه ماص يادره ا سا ما مركزص مبن بر امكدت اقامه كا اوت وقت و حضور فعات ك ده اسیتادا
دا شجویا و كاركنا در كا جكاعت بر امه ریزص درس به گو ه اص باشن كیه ا تشیادل كیال

و ییا امتییا در

اوقات شرع اجتناب شود .

جدول شماره ()6

درصورت  2واحدي بودن دروس

در صورت  9واحدي بودن دروس

وقت اول

8/19-7/59

وقت اول

8/19-17/07

وقت دوم

17-11/07

وقت دوم

17/59-11/07

وقت نماز و ناهار

11/07-15/07

وقت سوم

15/07-15

وقت نماز و ناهار

11/07-15/07

وقت چهارم

15/19-19/59

ادامه وقت دوم

15/07-15

وقت پنجم

19-19/07

وقت سوم

15/19-19/07

وقت ششم

19/59-17/19

وقت چهارم

19/59-17

موارد مربوط به روسا  ،معاونين و مديران گروههاي آموزشي و اعضاي محترم هيات علمي
 -1حضور ك ده روسا معاو دن و منیرا میترم گرومااص آمو ش در ایام ثبت ام الزامدست .
 -5منیرا میترم گروه  55ساعت حضور موظف مفتگ دار ن كه  15ساعت آ اضافه كیارص ثابیت اسیت و مدیزا
تنریس موظف آ اا براسا

بنن  5جنوت شكاره  5تعددن م شود .

*حضور اداري مديران محترم گروهها حداقل  3روز در هفته از صبح تا بعدازظهر الزامي بوده وزمان تدريس نيز بايستي خاار
از وقت اداري باشد  .كه اين مهم در برنامه ريزي نيمسال تحصيلي حتما مدنظر قرار داده واز پراكندگي ساعت حضور جدا اجتناب
نمايند .
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بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

/

پيوست :

جدول ساعات تدريس اعضاي هيأت علمي
جدول شماره ()2

نحوه

ساعات تدريس موظ

همكاري

مربي

اساتيد

آموزشيار

تماااام
وقت
نيماااه
وقت

برحسب مرتبه علمي

ساعات غيرتدريس موظ

مربي

استاديار

دانشيار

19

19

19

15

15

19

31

31

17

7

8

1

برحسب مرتبه علمي

ساعات

مربي

استاد

مجموع

آموزشيار

تدرياس و

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

19

19

18

57

05

5

9

9

8

19

غير تدريس

حناكثر سیاعات تنریییس اضیافه بر ساعات جنوت شكاره ( ( )5اضافه تنریس ) بلییورت حق التنریس میاسبه
مدشود كه به شرح جنوت شكاره ( )0م باشن .
جدول شماره ()9
مربي

مرتبه علمي

آموزشيار

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

نوع نوع همكاري

بر اسا

تمام وقت

9

9

8

7

11

نيمه وقت

0

5

9

9

8

بخشنامه ماص شكاره  07/95158مورخ  79/79/59و  07/51579مورخ  79/75/19سا ما

مركزص مدزا

سقف

تنریس ( موظف و حق التنریس ) اعضاص مدات ع ك تكام وقت و دكه وقت به شرح ذیل ابالغ گردین .
بر اسا

ملوبه یک ين و مفتاد و پنجكدن ج سه مورخ  79/79/57مدات رئدسه میترم دا شگاه و به منظور افزایش كدفدت

آمو ش در دا شگاه آ اد اسالم

بخشنامه مدزا سقف تنریس ( موظف و حق التنریس ) اعضاص مدات ع ك به شرح یر

جات اجرا ابالغ م شود .
ماده  : 6تعاري
 – 6موظفي تدريس  :تعناد ساعت تنریس یک عضو مدات ع ك
مرتبه ع ك و سكت اجرای بر اسا

تكام وقت و دكه وقت دا شگاه آ اد اسالم

مفاد بخشنامه شكاره  09/195050مورخ 89/79/07

پس
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با توجه به

بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

 – 2حق التدريس  :تعناد ساعت ما اد بر موظف

/

/

پيوست :

تنریس كه یک عضو مدات ع ك

توا ن در

تكام وقت و دكه وقت م

بخش آمو ش داشته باشن .
 – 9ساعت تدريس  :ساعت معادت مر واحن درس كه پس ا اعكات ضریب مننرج در جنوت یر میاسبه م شود .
دكتري حرفه اي
مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

دكتري
تخصصي

ضريب دروس نظري

2

6/5

6

6/5

تبلره  :براص میاسبه ساعت تنریس معادت واحن درس
ساعت ظرص تبنیل و ساس بر اسا

عك

ابتنا تعناد واحن عك

جنوت فوق ضریب مقطع تیلد

ساعت
ماده  : 2سق

تخصصي

عمومي

ظرص معادت =

كارشناسي

كارداني

6

در

6

با استفاده ا فرموت یر به

لیاظ م گردد .

× تعناد واحن عك

ساعت موظفي تدريس

حناكثر واحن درس و یا ساعت تنریس اعضاص مدات ع ك تكام وقت و دكه وقت شامل ساعت موظف و حق التنریس با
توجه به درجه واحن دا شگام میل خنمت به شرح جنوت یر تعددن م شود .
عضو هيات علمي تمام وقت
درجه واحد

عضو هيات علمي نيمه وقت

حداكثر واحددرسي

حداكثرساعت تدريس

حداكثر واحددرسي

حداكثرساعت تدريس

جامع

29

93

69

69

بسياربزرگ

29

93

69

22

ساير واحدها

29

95

69

25

پس
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بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تنریس تكام اعضاص مدات ع ك

تذكر  :ساعت موظف

/

/

پيوست :

تكام وقت و دكه وقت بر اسا

حناكثر ساعت تنریس میاسبه

م شود .
به عنوا

تكام وقت با مرتبه دا شدارص و شاغل در واحن دا شگام

مثات یک عضو مدات ع ك

با درجه بسدار بزرگ 15

ساعت موظف آمو ش دارد و حناكثر م توا ن  50واحن درس ( موظف و حق التنریس ) داشته باشن مشروط بر این كه
ساعت تنریس آ بدشتر ا  07ساعت شود .
ال م بذكر است با ينور این بخشنامه مفاد تبلره  1ماده  9آیدن امه كارگزین اعضاص مدات ع ك به شكاره 09/195050
مورخ  79/79/07لغو م گردد .

-

شدوه امه اجرای
فعالدت ماص فرمنگ

معادلسا ص ساعت موظف تنریس اعضاص مدات ع ك
آمو ش

و اجرای

پژومش

بر اسا

تكام وقت دا شگاه آ اد اسالم

بخشنامه شكاره  07/95159مورخ 79/79/59

سا ما مركزص قابل اجرا م باشن .
جدول ساعات تدريس كليه مسئولين هيأت علمي دانشگاه
جدول شماره3
ساعات موظفي برحسب مرتبه علمي
مربي

استاديار

حداكثر ساعات تدريس برحسب مرتبه علمي

دانشيار

استاد

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

بند() 6
رئيس دانشگاه

بند ()2
معاون دانشگاه

9

9

9

9

10

15

11

11

8

9

9

9

15

10

15

15

بند ()9
كليه مسئولين هيأت
علمي دانشگاه

17

7

8

9

19

19

15

10

به غير از مديران گروههاي
آموزشي

بند ()3

11

17

7

8

19

19

مديران گروههاي
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19

15

بنام خدا

شماره:
تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

/

پيوست :

آموزشي



با توجه به ملوبه شوراص آمو ش دا شگاه مورخ  89/9/55ك ده اعضاص مدأت ع ك تكام وقت م بایست سیاعتموظف خود را حناقل در چاار رو و اعضاص مدأت ع ك

دكه وقت حناقل در دو رو بر امه ریزص كاینن .

اولویت تنریس با استادا تكام وقت دكه وقت واحن و اایتا” استادا ویژه مینعو ( دار ینگا مینرد دكتیرص PH.Dبا مرتبه ع ك استادیار و به باال  ) .م باشن .
به استناد بخشنامه شكاره  90/917857مورخ  87/15/59سا ما مركزص دريورتداه اماا تأمدن موظف تینریساعضاص مدأت ع ك فرامم باشن م توا كسرص موظف ایشا را با رامنكای
ارشن یا رساله ماص دكترص تخلل مطابق با مفاد دستورالعكل يادره جبرا

پایا

امه میاص مقیاطع كارشناسی

كود .

 مدچ عضو مدأت ع ك ( تكام وقت یا دكه وقت ) و منعو مجا به تینریس بیدش ا  8سیاعت در طیوت ییک رو ك باشن .


 تنریس اعضاص میترم مدات رئدسه در ایام دوشنبه مكنوع است  .

بییا توجه به ایناه شوراص دا شگاه در رو ماص دوشنبه مرمفته تشادل م شود لذا تیت میدچ شیرایط دراین رو براص اعضاص میترم شورا ( رئدس و معاو دن واحن منیرا گرومااص آمو شی و اجرایی و رئیدس و معیاو
دا شانه ) تنریس منظور شود .
 -تنریس اعضاص مدات رئدسه رئدس معاو

منیرا گرومااص آمو ش دا شانه و منیرا اجرای دا شیگاه

در ساعات ادارص مكنوع م باشن .
 -ساعات تشادل كال

م بایست با تعناد واحن درس و برابر بیا سرفلیل باشین و ا برگیزارص كالسیااص 0

واحنص بلورت  5ساعت در  15ج سه اجتناب كاینن ( .در يورت عنم رعایت بعنوا ضیعف دا شیانه ت قی وطبیق
مقررات اقنام خوامن شن).
 چنا چه در شوراماص آمو شسرفلل ( درو



گروه ما منیرا گرومااص آمو ش

با اعضاص مدات ع ك

درخلوص تغددر

و یا مرگو ه سوال ) را مطرح كود ن كه دا به استعالم ا سا ما مركزص م باشن ابتنا در 
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ككدته تخلل گروه مطرح ساس با ذكر دالیل مستنت جات ارسات به سا ما مركزص به معاو ت آمو ش گزارش
كاینن تا اقنام ال م بعكل آین  .

 به منظور تشادل منظم كالساا و رعایت مقررات آمو ش و باال برد سطح ككی و كدفی كالسیااص درسیمرگو ه غدبت اساتدن و تشادل كالسااص جبرا

به جز موارد اضطرارص و یا تعطد

ا طرف دا شیگاه موجیه خوامین

بود و استاد مربوطه عالوه بر برخورد آمو ش مشكوت كسر تنریس خوامن شن .
 دا شانه موظف است حضور و غداب اساتدن را ا اولدن مفته شروع كالساا ا جام داده و به منظور ج وگدرص اتضددع حق اساتدن و ا دحام حجم كار در پایا ترم مر مفته سبت به درج عنم حضور ( غدبت ) و یا جبیرا كالسیااص
اساتدن بلورت پرینت كامادوترص (حضور و غداب مفتگ اساتدن) اقنام كوده و به حو ه معاو یت آمو شی گیزارش
كاینن .
 دا شانه موظف است پس ا حذف و اضافه سریعاً سبت به حذف مشخله ماص یر حن لیاب در سدسیتمآمو ش اقنام كاین .

 دا شانه م بایست ابالغ اساتدن را قبل ا ارسات به حو ه معاو ت آمو ش كنترت كاین اعم ا مرتبه ع كیوه مكاارص و ساعت تنریس موظف و  ....در غدر اینلورت چنا چه مشخله اص در ابالغ استاد یر حن لاب باشن ا
ابالغ استاد حذف گردینه و حق الزحكه اص پرداخت خوامن شن .
 دا شانه موظف است موارد ذیل را حناكثر تا پایا وقت ادارص  79/9/18به حو ه معاو ت آمو ش ارسیاتكاین .
 )1پرینت درو

ارائه شنه گرومااص آمو ش دا شانه در دكسات اوت 79-79

 )5فرم ساعت تنریس و حضور رئدس معاو و منیرا گرومااص آمو ش مربوط به دكسات اوت 79-79
 )0پرینت جكع ساعات تنریس اساتدن مربوط به دكسات مذكور .
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اهم نكات آموزشي  :
به استناد بخشنامه شكاره  07/59755مورخ  75/9/9سا ما مركزص موضوع دستورالعكل اجرای آیدن امیه
جنین دوره دكترص تخلل اعالم م گرددجات ارتقا ء كدفدت آمو ش دا شجویا دوره دكترص گذرا ن
درو

 5واحن

روش تیقدق مقاله و رساله ویس پدشرفته به ار ش  5واحن و بیا تخللی پدشیرفته بیه ار ش  5واحین

الزام م باشن و مكچندن دا شجویا داه در آ مو برخ ا درو

امتیا

خود كره خیام ككتیر ا  00/00دريین

كسب كوده ا ن عالوه بر  5واحن فوق م بایست حیناكثر تیا سیقف  9واحین درو

جبرا ی میرتب

بیا آ در

بگذرا ن  .

به استناد بخشنامه شكاره  07/58188مورخ  79/5/57سا ما مركزص دا شجویا دوره دكترص رشیته میاص
با ا گ دس ا گذرا ن در

با ا گ دس پدشرفته جبرا ی

( موضیوع بخشینامه شیكاره  59755میورخ 75/9/9

دا شگاه آ اد اسالم ) معاف م باشنن  .
در جات اجراص بخشنامه  97/50701مورخ  79/5/1سا ما مركزص موضوع یوه ثبت ام و ا تخاب واحنماص
پایا

امه دا شجویا دكترص پژومش میور اعالم م دارد برابر یالن و پنجاه و دومدن ملوبه مدات رئدسه دا شگاه

در تاریخ  75/15/17و با تأكدن بر ايل مكسوی با ظام آمو ش و پژومش بیراص ادامیه تیلیدل ییوه ثبیت یام و
ا تخاب واحن پایا

امه دا شجویا دكترص پژومش میور با رویارد بابود و ارتقاص سطح ع ك و توا كنن سا ص آ یا

مقرر شن  :
براص ك ده دا شجویا دكترص پژومش میور گرفتن واحنماص رساله منوط به ارائه عقن قرارداد پژومش
و داشتن اعتبار پژومش باشن  .به مكدن منظور دا شجویا قبل ا ا تخاب واحین رسیاله خیود م یزم بیه ارائیه
تأیدنیه ا حو ه معاو ت پژومش و فناورص به حو ه معاو ت آمو ش واحنماص دا شگام مستنن  .
 -در يورت

كه دا شجوی قرارداد پژومش

ناشته باشن به امبرده ابالغ شود حناكثر ظرف مینت یاكیاه

پس ا ينور این بخشنامه سبت به ارائه و تأیدنیه آ با رعایت ضواب

اعالم شنه اقینام كایین در غدیر

اینلورت ا ادامه تیلدل ایشا ج وگدرص بعكل آین  .
 -آ دسته ا دا شجویا

كه داراص قرارداد بوده و اكنو

سبت به ثبت ام واحن رساله خود اقنام كوده ا ن

م زم مستنن ظرف منت ده رو سبت به ارائه اعتبار پژومش و تأیدنیه آ ا حو ه پیژومش و فنیاورص

پس
نشانی  :كرج–رجائی شهر -تقاطع بلوار شهید موذن و استقالل –صندوق تی  31413-313تلفن  34411143-9:نمارب 34411133 :

بنام خدا

شماره:
/

تاريخ :

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

/

پيوست :

واحن دا شگام اقنام كاینن  .ا این رو ضروریست تنابدر ال م باار رود تیا فرآینین مربیوط بیا مكیامنگ
معاو ا ذیرب

واحن دا شگام يورت پذیرد  .

 حو ه معاو ت آمو ش واحنماص دا شگام پس ا گرفتن تأیدنیه اشاره شنه م زم به ثبیت یام واحینماصرساله آ اا با رعایت سایر ضواب
 - 5بر اسا

و مقررات مستنن  .

بخشنامه شكاره  07/95579مورخ  79/78/70سا ما

سوابق تیلد

دا شجویا دوره كارشناس

چنا چه در مر دكسات در یک یا چنن در
شنه و فق

در كار امه تیلد

مركزص موضوع بالاثر كود

ارشن ك ده افرادص كه ا سات تیلد

كرات مردودص در

 75-79شروع به تیلدل كوده ا ن

كره قبول كسب نكوده ا ن كره آ در

یا درو

در مكا

دكسات ب اثر

ثبت و باق م ما ن و در مدا گدن دكسات و كل لیاظ ك شود .

 oتبلره – راص ككدته ا ضباط دا شجوی ( كره  ) 7/59مشكوت این بخشنامه ك شود .
 - 9شدوه امه اجرای آیدن امه آمو ش دوره كارشناس ارشن اپدوسته در یک مقنمه  58ماده و  08تبلره در ج سه
شكاره  505مورخ  79/79/77شوراص بر امه ریزص آمو ش و درس دا شگاه و ج سه شكاره  195مورخ  79/79/55مدات
رئدسه دا شگاه تلویب و بر اسا
دا شجویا ورودص سات تیلد

 - 9سقف واحنماص درو

بخشنامه شكاره  17/59981مورخ  79/79/17سا ما مركزص به واحنما ابالغ و براص

 79-79و پس ا آ ال م االجرا م باشن .

جبرا

براص دا شجویا دوره كارشناس ارشن  15واحن م باشن كه بیا ظیر گیروه

تخلل تعددن و يورتج سه آ تنظدم م گردد ع داذا با توجه به ایناه گذرا ن در

روش تیقدق دز براص تكیام

دا شجویا دوره فوق الزام شنه است لذا ك ده دا شجویا دوره كارشناس ارشن شاغل به تیلدل كه در
تیقدق را در دوره كارشناس
گذرا ن این در

گذرا نه ا ن و اكنو

بعنوا یا ا درو

 -مكچندن گذرا ن در

جبرا

دز جزء درو

بر امه درس ذص رب

روش

ك باشن م زم به اخذ و

دوره به ار ش  5واحن ظرص قبل ا اخذ پایا

امه م باشنن  .

ويایاص حضرت امام ( ره ) با حناقل كره  63براص ك ده مقاطع تیلد

دا شیجویا

الزام است .
* كرات درو

جبرا

در میاسبه مدا گدن ترم و كل دوره كارشناس ارشن در ظر گرفته كی شیود و حیناقل
 15ا  57م باشن .

كره قبول در مر در

 - 9با توجه به ایناه یا ا منارد بسدار مام و اي
تأیدنیه ار ش تیلد

جات تاكدل پرو نه تیلد

دا شجویا در ك دیه مقیاطع

م باشن لذا ضرورتا˝ دا شجویا م بایست در بنو ورود به دا شگاه سبت به درخواسیت

آ اقنام و ا طرف گروه آمو ش پدگدریااص ال م يورت گدرد  .
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 - 8بر اسا

بخشنامه شكاره  07/58189مورخ  79/5/57دا شجویا ك ده مقاطع در رشته ماص غدر پزشا كیه

به مر دلدل در امتیا پایا

یک یا چنن در

غدبت كننن آ در

یا درو

ا مجكوعه درو

ا تخاب آ یا در آ

دكسات بنو ثبت مدچ كره اص در كار امه حذ ف م شود  .در این يورت دا شجو موظف است آ در

یا درو

را طبق مقررات در دكسات بعنص مجندا ا تخاب كاین .
 - 7به استناد بخشنامه شكاره /07/50718ص 79/موضوع اجراص مقررات و قوا دن جارص دا شگاه جایت ثبیت
ام ا پذیرفته شنگا اعالم م دارد با عنایت به مشاالت آمو ش ایجیاد شینه در واحینما و مراكیز دا شیگام و
تخ فات يورت گرفته اجراص مفاد بخشنامه مذكور براص مقاطع كاردا

( پدوسته اپدوسته ) و كارشناس ( پدوسیته

اپدوسته ) در ك ده رشته ماص غدر پزشا ال م االجرا م باشن .
 - 17به استناد بخشنامه شكاره  19/17501مورخ  75/11/9سا ما مركزص به منظور ساما نم
متقاضدا

غدرایرا

غدربورسده

fstudent.iau.ir

پذیرش ثبت ام این دسته ا متقاضدا

فق

ا طریق ساما ه اینتر ت

( دو با ه )

ا جام گدرد  .ال م به توضدح است كه متقاضدا باین ابتنا ا طریق منوص ثبت ام اطالعات اولده را وارد

كاینن و ساس با اخذ رمز عبور به منوص ورود رفته و مراحل ثبت ام اای را ا جام دمنن .
دكتر عليرضا شقايق
معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كر

رو وشت :
یی ریاست میترم دا شگاه جات استیضار
یی معاو دن میترم دا شگاه
یی منیر میترم حراست واحن
یی منیر میترم رواب

و تسادل فرآینن ثبت ام

عكوم

یی منیر میتیییرم دفتر استخنام و تامدن مدات ع ك
_ منیر میترم دفتر فناورص و اطالعات جات درج در وب سایت دا شگاه
یی دفتر با رس دا شگاه
_ امور تیلدالت تاكد
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یی دفتر بر امه ریزص آمو ش
--دفتر اداره كل آمو ش
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