بنام خدا

شماره:

اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

تاريخ :

/

/

پيوست :

بخشنامه به  :کليه دانشکده ها و مديران گروههای آموزشي
موضوع :دستورالعمل برنامه ريزی آموزشي دوره تابستان 69-69
دانشگاه آزاد اسالمی در راستای استفاده بهینه ازتوان و قابلیت های منابع انسانی،صرفه جویی در زمان ونیز استفاده از تمام
ظرفیت ها و پتانسیل موجود،اقدام به ارایه دوره تابستان دردوره های کاردانی ،کارشناسی ،دکتری حرفه ای دامپزشکی
وکارشناسی ارشد نموده است.لذااجرای دوره تابستان توسط واحدهای دانشگاهی به استناد بخشنامه شماره 33/43731
مورخ  69/33/30با رعایت موارد زیرانجام می شود:
ماده  - 1برابر بخشنامه تقویم آموزشی دوره تابستان از  69/42/42در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شروع و تا 69/49/44
( شش هفته آموزشی ) بدون احتساب زمان ثبت نام  ،امتحانات و اعالم نمرات امتحانی ادامه می یابد .
ماده  -4تعداد کل ساعت های تدریس دروس نظری وعملی در دوره تابستان مشابه نیمسال های اول ودوم بوده و طی شش
هفته آموزشی اجرا می شود و بر این اساس واحد دانشگاهی به گونه ای برای تشکیل  49جلسه کالس برنامه ریزی نمایند که
برای هر درس در هفته حداکثر  3جلسه در نظر گرفته شود  .و دانشکده ها موظف هستند درخصوص واحدهای درسی ارایه
شده در دوره تابستان اطالع رسانی الزم را انجام دهند .
ماده  - 3تعداد واحدهای درسی قابل اخذ در دوره تابستان برای مقاطع مختلف تحصیل به شرح زیرمی باشد :
مقطع

حداکثر تعداد واحد

کارداني پيوسته و

کارشناسي پيوسته

دکتری حرفه ای دامپزشکي

ناپيوسته

و ناپيوسته

قبل از دوره درمانگاهي

8

8

8

قابل قبول

کارشناسي ارشد

دو درس جبراني
حداکثر تا  9واحد

تبصره  :1برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که با حداکثر  43واحد درسی فارغ التحصیل می شوند  ،اخذ  43واحد
در دوره تابستان بالمانع می باشد .
تبصره  : 4اخذ دروس وصیت نامه امام ( ره ) وروخوانی قرآن کریم عالوه بر حداکثر تعداد واحد قابل قبول ذکر شده
بالمانع می باشد .
تبصره  :3ثبت نام امتحان جامع در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد .

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:
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/
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تبصره  : 2امکان ثبت نام و انتخاب واحد برای دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی دوره درمانگاهی در دوره تابستان
فراهم نمی باشد  .در خصوص درس کارآموزی  1و  4برابر سرفصل مصوب  99/8/19شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری با رعایت سایر مقررات آموزشی اقدام گردد .
تبصره  :5شهریه دوره تابستان برای دانشجویان دوره کاردانی ،کارشناسی ، ،دکتری حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد
تا حداکثر  9واحد برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به عالوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد .درصورتی که
بیشتر از  9واحد انتخاب واحد داشته باشند ،دو سوم شهریه ثابت به عالوه شهریه متغیر هر واحد درسی می باشد .
ماده  -2ارایه دروس در دوره تابستان اختیاری بوده و کلیه دانشجویان در مقاطع کاردانی  ،کارشناسی و دکتری حرفه ای
دامپزشکی و کارشناسی ارشد می توانند درواحد محل تحصیل یا یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور
( فقط در یک واحد دانشگاهی ) با موافقت گروه تخصصی و معاونت آموزشی واحد دانشگاهی مبدأ ثبت نام نمایند .
* تذکر  :ثبت نام دانشجو در دو واحد دانشگاهی در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد .
تبصره  : 1آن دسته از افرادی که مشمول تبصره  1ماده  3این دستورالعمل می باشد می توانند از بخشنامه اختیارات
کمسیون موارد خاص استفاده نمایند .
تبصره  : 4اخذ دروس در واحد مقصد منوط به ارایه معرفی نامه از واحد مبدأ می باشد و بدون معرفی نامه واحد مبدأ
اعتباری ندارد و قابل قبول نخواهد بود .
تبصره  : 3اخد دروس برای دانشجویان رشته های آموزشی ( طرح آموزش معلمان ) برابر مفاد دفترچه آزمون الزامی
می باشد .
ماده  -5دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم سال تحصیلی  ،واحد پایان نامه را اخذ نموده اند نیازی به تمدید
پایان نامه در دوره تابستان نداشته و تا پایان شهریور ماه می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند .
تبصره  :1اخذ پایان نامه برای دوره های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد .
تبصره  :4آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیی  65-69درس به همراه پایان نامه را اخذ نموده اند
ونتوانسته اند درس را در نیمسال دوم بگذ رانند درصورت اخذ درس در دوره تابستان تا پایان شهریور ماه نمی توانند از
پایان نامه خود دفاع نمایند  .این قبیل دانشجویان بایستی در نیمسال اول سال تحصیلی  69-69مجددا پایان نامه را ثبت نام
نمایند .
تبصره  : 3ارایه دروس اصلی  /تخصصی دوره کارشناسی ارشد در دوره تابستان برای دانشجویان مقطع مذکور فراهم
نمی باشد .
ماده  -9آموزانه اعضای هیات علمی اعم از تمام وقت  ،نیمه وقت ویا مدعو به تعداد ساعات تدریس مشابه میزان آموزانه
نیمسالهای اول ودوم می باشد .
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تبصره  :آن دسته از اعضای هیات علمی تمام وقت که در نیمسال های اول ودوم سال تحصیلی دارای کمبود ساعت تدریس
موظف می باشند به میزان کمبود ساعت تدریس می توانند در دوره تابستان نسبت به جبران ساعت کمبود موظف
تدریس اقدام نمایند .
ماده -9نحوه برگزاری دوره تابستان جهت رشته های علوم پزشکی،مطابق آئین نامه ابالغی وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی می باشد.
ماده  – 8دانشجویان سایر دانشگاهها(اعم از دولتی وغیردولتی) با ارایه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل می توانند در
هر یک از واحد های دانشگاه آزاد اسالمی به اختیار خود در دوره تابستان ثبت نام و انتخاب واحد نمایند  .شهریه آنان
مطابق مفاد تبصره  5ماده  3این دستورالعمل می باشد .
ماده  – 6کارکنان در واحد دانشگاهی خود طبق بخشنامه شماره  59/9165مورخ  62/4/6نمی توانند در دوره تابستان درس
انتخاب نمایند .

تقويم دانشگاهي دوره تابستان سال تحصيلي 69-69
بر اساس بخشنامه شماره33/43731مورخ  59/3/2سازمان مرکزی  ،تقویم دانشگاهی دوره تابستان سال
تحصيلي  69-69به شرح ذیل اعالم می شود :
 – 4نام نويسي  :از روز شنبه 59/31/47تا پایان روز چهارشنبه  ( 59/31/24ثبت نام اینترنتی)
 – 0شروع کالسها  :از روز شنبه 59/31/21
 - 3پايان درس  :آخرین روز هفته ششم روز پنجشنبه 59/39/32
 - 1امتحانات پايان ترم  :از روز شنبه  59/39/31تا پایان روز پنج شنبه 59/39/35
ظرفيت کالسهای تئوری و عملي :
ظرفیت کالسهای دروس تخصصی و عمومی (نظری ) حداقل  45نفر وحداکثر  25نفر  ،با داشتن شرایطآموزشی مناسب تا  54نفر قابل افزایش
ظرفیت کالسهای تربیت بدنی و ورزش  1حداقل  44نفر و حداکثر  34نفر .ظرفیت کالسهای عملی تخصصی  14تا  19نفرظرفیت کالسهای عملی پایه  19نفرظرفیت کالسهای عملیات صحرایی  15نفر-ظرفیت کالسهای آموزش قرآن  35نفر اعالم می گردد .
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* توجه  :گروههای آموزشی در شرایط خاص در صورت عدم تکمیل ظرفیت کالسهای دروس عمومی ضمن اطالع رسانی به
دانشکده های سرویس دهنده ،با هماهنگی سایر دانشکده ها برای دانشجویان جایابی نمایند.
 گروههای آموزشی ملزم به رعایت ظرفیت های مصوب در دستورالعمل های صادره از حوزه معاونت آموزشی می باشند ،درغیر این صورت  ،امکان پرداخت حق الزحمه مقدور نخواهد بود.
جدول زمانبندی

ساعات شروع و خاتمه کالسها در طول روز به شرح ذیل اعالم میگردد و دانشکده موظف است به گونه ای برنامه ریزی
نماید که هیچگونه ساعت درس و امتحان در اوقات شرعی  ،تشکیل نگردد.

در صورت  4واحدی بودن دروس

در صورت  3واحدی بودن دروس

وقت اول

8-6:34

وقت اول

8-14:15

وقت دوم

6: 25-11:15

وقت دوم

14:34-14:25

وقت سوم

11:34-13

وقت نماز

13-12

وقت چهارم

12-15:34

وقت پنجم

15:25-19:15

وقت نماز

وقت سوم

13-12

12-19:15

* يادآوری  :کار روزانه دانشگاه در ساعت  47/33پايان مي يابد .
 با توجه به اینکه طول دوره تابستان از نظر زمانی فشرده می باشد غیبت اساتید در دوره مذکور قابل قبول نمی باشد. حضور کلیه مسئولین دانشگاه ،رؤسا و معاونین و مدیران محترم گروههای آموزشی و اجرایی در طول دوره تابستان همانندنیمسالهای تحصیلی از صبح تا ظهر الزامی می باشد .
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1
حداکثر سقف تدریس اساتید در طول دوره تابستان  /3سقف تدریس نیمسال تحصیلی آنها با توجه به مدرك تحصیلی ،
مرتبه علمی و نوع مسئولیت اساتید تعیین می گردد.در مواردی که دانشکده با مشکل کمبود استاد مواجه می باشد با رعایت 8
ساعت تدریس در طول روز  ،سقف تدریس قابل بازنگری می باشد .
 برای اساتیدی که درس مازاد بر سقف تعیین شده داشته باشند بابت اضافه تدریس حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد. دانشکده موارد ذیل را حداکثر تا تاریخ  69/43/ 44جهت بررسی به این معاونت ارسال نماید.الف) پرینت دروس ارایه شده در دوره تابستان  65-69به تفکیک گروههای آموزشی .
ب) پرینت جمع ساعات تدریس اساتید گروههای آموزشی مربوط به دوره تابستان . 65-69
ج) فرم ساعت تدریس حضور رئیس ،معاون و مدیران گروههای آموزشی مربوط به دوره مذکور .

دکتر عليرضا شقايق
معاون آموزشي وتحصيالت تکميلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

رونوشت :ــ رياست محترم دانشگاه جهت استحضار
ــ معاونين محترم دانشگاه
ــ مدير كل محترم حراست
ــ مدير محترم روابط عمومي
ــ مدير محتـــرم دفتر استخدام و تامين هيات علمي
_ مدير محترم دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات ،به همراه فايل دستورالعمل مذكور جهت درج در وب سايت دانشگاه
-مديركل محترم آموزش و تحصيالت تکميلي
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