بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

پيوست :

بخشنامه به كليه دانشكده ها و مديران گروههاي آموزشي

موضوع  « :دستورالعمل ثبت نام و برنامه ريزي آموزشي نيمسال اول » 89-89
با عرض سالم و تبریک به مناسبت فرارسیدن سال تحصییی اول  89-89و سیاا

ا مكااریایاص يیكیكا ه

مسئولین و پرسنل دا شاده به استحضار میرسا د  :ضرورت آگام مسئوالن اجرای دا شاده ما ا آخرین ضوابط و
مقررات آمو ش سبب گردیده تا این معاو ت امم اات بخشنامه ماص سا مان مركزص را در قالب دستورالعكیااص
تحصیی به منظور یادآورص و اج راص مدیران محترم گرومااص آمو ش در بر امه ریزص درس مر یكسال تحصیی
يادر كاید .

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 یكسال اول  89-89در طول ایام مفته م باشد لذا ال م است دا شاده سبت به بر امیه رییزص تیا پاییان
آخرین وقت كال

اقدام كاید  .در يورت عدم استفاده ا ساعات پایا

 ،كالساا میا اد تیقی شیده و ا فضیاص آمو شی

دا شاده كسر خوامدشد .

**يادآوري:
گرومااص آمو ش

م

بایست ظرفیت ماص مصوب را در بر امه ریزص درس

كالسااص یرحد صاب حذف م
بایست

خود رعایت كایند در غیر اینصورت

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

به موقع وبا توضیحات كاف

براص اخذ مجو ا شوراص آمو ش

واحد و یا معرف

 ،گروه مربوطه

دا شجویان به سایر واحدماص

دا شگام اقدام كاید .

***يادآوري :
با عنايت به بخشنامه شماره  93/99298مورخ  89/2/22سازمان مركزي طول نيمسال اول  89-89در كليه مقاطع تحصيلي به
مدت  61هفته مي باشد بديهي است پرداخت حق التدريس بر اساس  61جلسه 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 .
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بنام خدا

حمایت از کاالی اریانی

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

پيوست :

تقويم دانشگاهي :
تقويم دانشگاهي ذيل از نيمسال اول  89-89قابل اجرا است .

 – 6نام نويسي  :از روز شنبه 79/10/01تا پایان روز چهارشنبه  ( 79/10/10ثبت نام اینترنتی)
 – 2شروع كالسها  :از روز شنبه 79/10/12
 – 9حذف و اضافه  :از روز شنبه  79/19/9تا پایان روز پنجشنبه 79/19/01
 – 3پايان درس  :آخرین روز هفته شانزدهم روز پنجشنبه 79/01/01
 – 5امتحانات پايان ترم  :از روز شنبه  79/01/01تا پایان روز پنج شنبه 79/01/19
نكات مهم :
 -6طبق دستور رياست محترم واحد و اعتراض متعدد دانشجويان در خصوص تأخير در اعالم نمرات توسط برخي از اعضاي
هيأت علمي و حق التدريس  ،مقرر شد ضمن تأكيد مجدد مبني بر اعالم نمرات حداكثر ظرف مددت  5روز پدس از برگدزاري
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 موقدع بدا
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 بازنگري شدده  ،مدديران گدروه موظد

مدي باشدند بدا مراجعده بده سدايت

 www.sep.iau.irنسبت به كنترل سرفصل رشته اقدام نمايند  .
 -3بر اساس بخشنامه شماره  93/69629مورخ  81/39/69سازمان مركزي  ،با توجه به لزوم نظم و انضدبا آموزشدي
جهت افزايش سطح كيفي امتحانات حضور مستمر هر يک از استادان در جلسه امتحان مربوطه از ابتدا تا پايان جلسده ضدروري
مي باشد  .
 -5رعايت دقيق مفاد بخشنامه شماره  93/62989مورخ  81/32/96سدازمان مركدزي م ممنوعيدت تدداخل تحصديلي
دانشجويان رشته هاي غيرپزشكي ) الزامي مي باشد و مسئوليت حسن اجرا و نظارت بر آن به عهده رئيس دانشكده مي باشد  .

2

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

بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

پيوست :

 -1اجراي شيوه نامه ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي م آموزشي – پژوهشي ) طي بخشنامه شماره  93/92193مورخ
 85/66/62به منظور ارزيابي احراز قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو الزامي مي باشد  .
فضاي آموزشي :

با عنایت به ایناه در حال حاضر به دلیل عدم آماده شدن ساختكان جدید  ،اماان اضافه شدن فضیاص آمو شی
وجود دارد لذا كییه دا شاده ما بر اسا

فضاص آمو ش اختصاص یافته در یكسال اول  89-89بر امه ریزص

كایند  .ضكناً در این خصوص دا شاده مای كه ا فضاص آمو ش مناسبترص برخوردار مستند میزم به مكاارص
با دا شاده مای كه مشال فضاص آمو ش دار د م باشند .
تذكرات بسيار مهم :
-6ثبت نام دانشجويان در مشخصه هايي كه فاقد فضاي آموزشي باشد تخل

محسوب گرديده و برخورد قانوني صورت خواهدد

گرفت .
-2تغيير كاربري كالس ممنوع بوده و الزم است دانشكده ها كالسهايي راكه بدون مجوز تغيير كاربري داده اند را سدريعا بده
حالت اول برگردانند  .در غير اين صورت مسئوليت كمبود كالس با دانشكده مي باشد .
ظرفيت كالسهاي تئوري و عملي :
-ظرفیت كالسااص درو

تخصص و عكوم ( ظرص ) حداقل  52فر وحداكثر  52فر  ،با داشتن شرایط آمو ش

مناسب ( كالسااص  97مترص ) تا  27فر قابل افزایش
-ظرفیت كالسااص تربیت بد

و ور ش( )1حداقل  52فر و حداكثر  07فر .

ظرفیت كالسااص عكی تخصص  15تا  19فرظرفیت كالسااص عكی پایه  19فرظرفیت كالسااص عكییات يحرای  12فرظرفیت كالسااص پروژه تخصص  2فرظرفیت كالسااص كارآمو ص  12فرظرفیت كالسااص پژومش ماص عكی ا فرادص  15فرظرفیت كالسااص كارشناس ارشد  52تا  07فرظرفیت كالسااص دكترص تخصص  9تا  17فرظرفیت كالسااص آمو ش قرآن  02فر اعالم م گردد .3
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حمایت از کاالی اریانی

پيوست :

جدول زمانبندي كالسها
با عنایت به بخشنامه ماص يادره ا سا مان مركزص مبن بر امكیت اقامه كا اول وقت و حضور فعال كییه استادان
 ،دا شجویان و كاركنان در كا جكاعت  ،بر امه ریزص درس به گو ه اص باشد كه ا تشایل كال

و ییا امتحیان در

اوقات شرع اجتناب شود .
جدول شماره م)6

در صورت  9واحدي بودن دروس

درصورت  2واحدي بودن دروس
وقت اول

9/12-8/52

وقت اول

9/12-17/07

وقت دوم

17-11/07

وقت دوم

17/52-11/07

وقت نماز و ناهار

11/07-15/07

وقت سوم

15/07-15

وقت نماز و ناهار

11/07-15/07

وقت چهارم

15/12-12/52

ادامه وقت دوم

15/07-15

وقت پنجم

19-19/07

وقت سوم

15/12-19/07

وقت ششم

19/52-18/12

وقت چهارم

19/52-18

موارد مربو به روسا  ،معاونين و مديران گروههاي آموزشي و اعضاي محترم هيات علمي
 -1حضور كییه روسا  ،معاو ین و مدیران محترم گرومااص آمو ش در ایام ثبت ام الزامیست .
 -5بر اسا

بخشنامه شكاره  17/8995مورخ  89/5/58سا مان مركزص ساعت موظف میدیران گیروه  05سیاعت

م باشد كه ثبت ساعت حضور براص آ اا الزام بوده و عدم تاكیل ساعت حضور موظف باعث محاسبه كسیر كیار
مرتبه عیك و تعیداد دا شیجویان میر گیروه

خوامد شد  .میزان معافیت ا تدریس موظف مدیران گروه براسا
طبق جداول یر تعیین م شود .

جدول شماره  : 1معافیت ساعت موظفی تدریس مدیران گروه براساس تعداد دانشجویان کمتر از  055نفر در هر گروه
مرب
5

استادیار

دا شیار

استاد

0

5

5

4
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پيوست :

جدول شماره  : 2معافیت ساعت موظفی تدریس مدیران گروه براساس تعداد دانشجویان بیشتر از  055نفر در هر گروه
مرب

استادیار

دا شیار

استاد

5

2

2

0

تبصره  : 1در واحدماص دا شگام كه رشته مای با بیش ا  277فر دا شجوص تحصیالت تاكیی در مر گروه دار ید ،
حضور موظف ایشان  55ساعت در مفته م باشد كه  15ساعت اضیافه كیار ثابیت بیا پیشینااد معیاون آمو شی و
تحصیالت تاكیی واحد و تأیید رییس واحد در حام كارگزین منظور م شود .
تبصره  : 5مدیر گروه باید حداقل  5رو در مفته در گروه حضور داشته باشد .
تبصره  : 0ساعت موظف تدریس اعضاص میأت عیك بورسیه و مامور به تخصیل كه تصدص پست مدیریت گروه را
عاده دار م شو د  ،بر مبناص مفاد بخشنامه شكاره  02/99199مورخ  80/72/59تعیین م شود .
تبصره  : 5مدیران گروه فقط باید ساعات موظف تدریس خود را تاكیل كایند  ،لیان تدریس آن ما در يورت یا
به تخصص و تدریس این افراد بنا به تشخیص معاون آمو ش واحد و مجو رییس واحد  ،در ساعات خارج ا وقیت
ادارص تا سقف  9ساعت به يورت حق التدریس بالما ع است  .بدیا است به این ساعات اضیافه كیار تعییق كی
گیرد .
یكه وقت بر اسا

تبصره  : 2در شرایط كه اعضاص میأت عیك

تبصره  2ماده  5این بخشینامه بیه عنیوان میدیر

گروه ا تخاب م شو د  ،معافیت ساعت موظف تدریس آن ما یک ساعت ككتر ا مقادیر مندرج در جداول شكاره
 5و  1خوامد بود .
جدول ساعات تدريس اعضاي هيأت علمي
جدول شماره م)2

نحوه

ساعات تدريس موظ

همكاري

مربي

اساتيد

آموزشيار

تمدددام
وقت
نيمددده
وقت

برحسب مرتبه علمي

ساعات غيرتدريس موظ
مربي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

19

19

12

15

15

19

31

31

17

8

9

1

آموزشيار

5

برحسب مرتبه علمي

مجموع
ساعات
تدريدس و

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

19

19

19

57

05

5

9

9

9

19

غير تدريس
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پيوست :

حداكثر سیاعات تدریییس اضیافه بر ساعات جدول شكاره ( ( )5اضیافه تیدریس ) بصیییورت حیق التیدریس
محاسبه میشود كه به شرح جدول شكاره ( )0م باشد .
جدول شماره م)9
مرتبه علمي

مربي
مربي

آموزشيار

استاديار

استاد

دانشيار

نوع نوع همكاري

بر اسا

تمام وقت

9

9

9

8

11

نيمه وقت

0

5

9

9

9

بخشنامه ماص شكاره  07/25159مورخ  82/79/59و  07/51579مورخ  89/75/19سا مان مركزص  ،میزان

سقف تدریس ( موظف و حق التدریس ) اعضاص میات عیك تكام وقت و یكه وقت به شرح ذیل ابالغ گردید .
بر اسا

مصوبه یک يد و مفتاد و پنجكین جیسه مورخ  82/79/58میات رئیسه محترم دا شگاه و به منظور

افزایش كیفیت آمو ش در دا شگاه آ اد اسالم

 ،بخشنامه میزان سقف تدریس ( موظف و حق التدریس )

اعضاص میات عیك به شرح یر جات اجرا ابالغ م شود .
ماده  : 6تعاري
 – 6موظفي تدريس  :تعداد ساعت تدریس یک عضو میات عیك
توجه به مرتبه عیك و سكت اجرای بر اسا

تكام وقت و یكه وقت دا شگاه آ اد اسالم

با

مفاد بخشنامه شكاره  02/195050مورخ 99/72/07

 – 2حق التدريس  :تعداد ساعت ما اد بر موظف

تدریس كه یک عضو میات عیك

تكام وقت و یكه وقت

م توا د در بخش آمو ش داشته باشد .
 – 9ساعت تدريس  :ساعت معادل مر واحد درس

كه پس ا اعكال ضریب مندرج در جدول یر محاسبه

م شود .
دكتري حرفه اي
مقطع تحصيلي

دكتري

كارشناسي ارشد

تخصصي
ضريب دروس نظري

2

6/5

6

تخصصي

عمومي

6/5

6

كارشناسي
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كارداني

6

بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

تبصره  :براص محاسبه ساعت تدریس معادل واحد درس
فرمول یر به ساعت ظرص تبدیل و ساس بر اسا

ساعت
ماده  : 2سق

عكی

پيوست :

 ،ابتدا تعداد واحد عكی

در

با استفاده ا

جدول فوق  ،ضریب مقطع تحصیی لحاظ م گردد .

ظرص معادل =

× تعداد واحد عكی

ساعت موظفي تدريس

حداكثر واحد درس

و یا ساعت تدریس اعضاص میات عیك تكام وقت و یكه وقت شامل ساعت موظف و حق

التدریس  ،با توجه به درجه واحد دا شگام محل خدمت  ،به شرح جدول یر تعیین 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

61

61

بسياربزرگ

29

93

61

22

ساير واحدها

29

95

61

25

تذكر  :ساعت موظف

تدریس تكام اعضاص میات عیك

تكام وقت و یكه وقت بر اسا

حداكثر ساعت

تدریس محاسبه م شود .
به عنوان مثال یک عضو میات عیك
بزرگ  15ساعت موظف آمو ش

تكام وقت با مرتبه دا شیارص و شاغل در واحد دا شگام
توا د  50واحد درس

دارد و حداكثر م

( موظف

با درجه بسیار

و حق التدریس ) داشته

باشد  ،مشروط بر این كه ساعت تدریس آن بیشتر ا  07ساعت شود .
ال م بذكر است با يدور این بخشنامه مفاد تبصره  1ماده  9آیین امه كارگزین

اعضاص میات عیك

 02/195050مورخ  82/72/07لغو م گردد .
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به شكاره

بنام خدا

شماره{LetterNumber} :

حمایت از کاالی اریانی

-

تاريخ {LetterDate}:

پيوست :

شیوه امه اجرای  ،معادلسا ص ساعت موظف تدریس اعضاص میات عیك تكام وقت دا شگاه آ اد اسالم ،
فعالیت ماص فرمنگ  ،آمو ش  ،پژومش و اجرای بر اسا

بخشنامه شكاره  07/25159مورخ 82/79/59

سا مان مركزص قابل اجرا م باشد .
با توجه به مصوبه شوراص آمو ش دا شگاه مورخ  99/9/55كییه اعضاص میأت عیكی تكیام وقیت می بایسیتساعت موظف خود را حداقل در چاار رو و اعضاص میأت عیك

یكه وقت حداقل در دو رو بر امه ریزص كایند .

-اولویت تدریس با استادان تكام وقت  ،یكه وقت واحد و اایتا” استادان ویژه مدعو ( دار دگان میدر

دكتیرص

 ph. Dبا مرتبه عیك استادیار و به باال  ) .م باشد .
به استناد بخشنامه شكاره  90/217957میورخ  98/15/59سیا مان مركیزص  ،دريیورتیاه امایان تیأمین میوظفتدریس اعضاص میأت عیك فرامم باشد  ،م توان كسرص موظف ایشان را با رامنكای

پایان امیه میاص مقیاطع

كارشناس ارشد یا رساله ماص دكترص تخصص مطابق با مفاد دستورالعكل يادره جبران كود .
 میچ عضو میأت عیك ( تكام وقت یا یكه وقت ) و مدعو مجا به تدریس بیش ا  9سیاعت در طیول ییک روك باشد .
 تدریس اعضاص محترم میات رئیسه در ایام دوشنبه مكنوع است  .

بییا توجه به ایناه شوراص دا شگاه در رو ماص دوشنبه مرمفته تشایل م شود  ،لذا تحت میچ شیرایط دراین رو براص اعضاص محترم شورا ( رئیس و معاو ین واحد  ،مدیران گرومااص آمو ش و اجرای و رئییس و معیاون
دا شاده ) تدریس منظور شود .
 تدریس اعضاص میات رئیسه  ،رئیس  ،معاون  ،میدیران گرومایاص آمو شی دا شیاده و میدیران اجراییدا شگاه در ساعات ادارص مكنوع م باشد .
 -ساعات تشایل كال

م بایست با تعداد واحد درس و برابر با سرفصیل باشید و ا برگیزارص كالسیااص 0

واحدص بصورت  5ساعت در  15جیسه اجتناب كایند ( .در يورت عدم رعایت بعنوان ضعف دا شیاده تیقی وطبیق
مقررات اقدام خوامد شد).
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بنام خدا

حمایت از کاالی اریانی

 چنا چه در شوراماص آمو شسرفصل ( درو

گروه ما  ،مدیران گرومااص آمو ش

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

پيوست :

با اعضاص میات عیك

درخصوص تغییر

و یا مرگو ه سوال ) را مطرح كود د كه یا به استعالم ا سا مان مركزص م باشد ابتدا در 




ككیته تخصص گروه مطرح  ،ساس با ذكر دالیل مستدل جات ارسال به سیا مان مركیزص بیه معاو یت آمو شی
گزارش كایند تا اقدام ال م بعكل آید  .
 به منظور تشایل منظم كالساا و رعایت مقررات آمو ش و باال بردن سطح كك و كیفی كالسیااص درسیمرگو ه غیبت اساتید و تشایل كالسااص جبرا

به جز موارد اضطرارص و یا تعطیی ا طرف دا شگاه موجه خوامید

بود و استاد مربوطه عالوه بر برخورد آمو ش مشكول كسر تدریس خوامد شد .
 دا شاده موظف است حضور و غیاب اساتید را ا اولین مفته شروع كالساا ا جام داده و به منظور جیوگیرصا تضییع حق اساتید و ا دحام حجم كار در پایان ترم مر مفته سیبت بیه درج عیدم حضیور ( غیبیت ) و ییا جبیران
كالسااص اساتید بصورت پرینت كامایوترص (حضور و غیاب مفتگ اساتید) اقدام كوده و به حو ه معاو ت آمو ش
گزارش كایند .
 دا شاده موظف است پس ا حذف و اضافه سریعاً سبت به حذف مشخصه ماص یر حد صاب در سیستمآمو ش اقدام كاید .

 دا شاده م بایست ابالغ اساتید را قبل ا ارسال به حو ه معاو ت آمو ش كنترل كاید اعم ا مرتبه عیك ،حوه مكاارص و ساعت تدریس موظف و  ....در غیر اینصورت چنا چه مشخصه اص در ابیالغ اسیتاد ییر حد صیاب
باشد ا ابالغ استاد حذف گردیده و حق الزحكه اص پرداخت خوامد شد .
 دا شاده موظف است موارد ذیل را در اسرع وقت به حو ه معاو ت آمو ش ارسال كاید . )1پرینت درو

ارائه شده گرومااص آمو ش دا شاده در یكسال اول 89-89

 )5فرم ساعت تدریس و حضور رئیس  ،معاون و مدیران گرومااص آمو ش مربوط به یكسال اول 89-89
 )0پرینت جكع ساعات تدریس اساتید مربوط به یكسال مذكور .
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بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

پيوست :


اهم نكات آموزشي  :
به استناد بخشنامه شكاره  07/59755مورخ  85/9/9سا مان مركزص  ،موضوع دستورالعكل اجرای آیین امه
جدید دوره دكترص تخصص اعالم م گرددجات ارتقاء كیفییت آمو شی دا شیجویان دوره دكتیرص  ،گذرا یدن
 5واحد درو

روش تحقیق  ،مقاله و رساله ویس پیشرفته به ار ش  5واحد و بان تخصص پیشرفته بیه ار ش 5

واحد الزام م باشد و مكچنین دا شجویا یاه در آ مون برخ ا درو

امتحا

خود كیره خیام ككتیر ا 00/00

دريد كسب كوده ا د  ،عالوه بر  5واحد فوق م بایست حداكثر تا سیقف  9واحید درو
در

جبرا ی میرتبط بیا آن

بگذرا د  .
به استناد بخشنامه شكاره  07/59199مورخ  82/5/57سا مان مركزص  ،دا شجویان دوره دكترص رشته ماص

بان ا گییس ا گذرا دن در

بان ا گییس پیشرفته جبرا

( موضوع بخشینامه شیكاره  59755میورخ 85/9/9

دا شگاه آ اد اسالم ) معاف م باشند .
در جات اجراص بخشنامه  97/50801مورخ  82/5/1سا مان مركیزص  ،موضیوع حیوه ثبیت یام و ا تخیاب
واحدماص پایان امه دا شجویان دكترص پژومش محور اعالم م دارد برابر یاصد و پنجیاه و دومیین مصیوبه مییات
رئیسه دا شگاه در تاریخ  85/15/18و با تأكید بر ايل مكسوی با ظام آمو ش و پژومش براص ادامه تحصیل  ،حوه
ثبت ام و ا تخاب واحد پایان امه دا شجویان دكترص پژومش محور با رویارد بابود و ارتقاص سطح عیك و توا كنید
سا ص آ ان مقرر شد :
 براص كییه دا شجویان دكترص پژومش محور  ،گرفتن واحیدماص رسیاله منیوط بیه ارائیه عقید قیرارداد
پژومش و داشتن اعتبار پژومش باشد  .به مكین منظور دا شجویان قبل ا ا تخاب واحد رساله خود میزم به
ارائه تأییدیه ا حو ه معاو ت پژومش و فناورص به حو ه معاو ت آمو ش واحدماص دا شگام مستند .
-

در يورت كه دا شجوی قرارداد پژومش

داشته باشد  ،به امبرده ابالغ شیود حیداكثر ظیرف میدت

یاكاه پس ا يدور این بخشنامه سبت به ارائه و تأییدیه آن با رعایت ضوابط اعالم شده اقدام كاید  ،در
غیر اینصورت ا ادامه تحصیل ایشان جیوگیرص بعكل آید  .
 -آ ن دسته ا دا شجویا

كه داراص قرارداد بوده و اكنون سبت بیه ثبیت یام واحید رسیاله خیود اقیدام

كوده ا د  ،میزم مستند ظرف مدت ده رو سبت به ارائه اعتبار پژومش و تأییدیه آن ا حو ه پژومش
و فناورص واحد دا شگام اقدام كایند  .ا این رو ضروریست تدابیر ال م باار رود تیا فرآینید مربیوط بیا
مكامنگ معاو ان ذیربط واحد دا شگام يورت پذیرد  .
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بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

-

پيوست :

حو ه معاو ت آمو ش واحدماص دا شگام پس ا گیرفتن تأییدییه اشیاره شیده  ،مییزم بیه ثبیت یام
واحدماص رساله آ اا با رعایت سایر ضوابط و مقررات مستند  .

 - 5بر اسا

بخشنامه شكاره  07/25579مورخ  82/79/70سا مان مركزص  ،موضوع بالاثر كودن كرات
دا شجویان دوره كارشناس ارشد  ،كییه افرادص كه ا سال تحصیی

مردودص در سوابق تحصیی

به تحصیل كوده ا د چنا چه در مر یكسال در یک یا چند در
یا درو

در مكان یكسال ب

اثر شده و فقط در كار امه تحصیی

 85-82شروع

كره قبول كسب نكوده ا د  ،كره آن در
ثبت و باق

م

ما د و در میا گین یكسال و

كل لحاظ ك شود .
 oتبصره – راص ككیته ا ضباط دا شجوی ( كره  ) 7/52مشكول این بخشنامه ك شود .
 - 2شیوه امه اجرای

آیین امه آمو ش

دوره كارشناس

ارشد اپیوسته در یک مقدمه  59 ،ماده و 09

تبصره در جیسه شكاره  505مورخ  82/79/78شوراص بر امه ریزص آمو ش و درس
 195مورخ  82/79/55میات رئیسه دا شگاه تصویب و بر اسا

دا شگاه و جیسه شكاره

بخشنامه شكاره  17/59291مورخ 82/79/17

سا مان مركزص به واحدما ابالغ و براص دا شجویان ورودص سال تحصیی

 82-89و پس ا آن ال م االجرا

م باشد .
 - 9سقف واحدماص درو

جبرا

براص دا شجویان دوره كارشناس ارشد  15واحد م باشد كه با ظیر گیروه

تخصص تعیین و يورتجیسه آن تنظیم م گردد عییاذا با توجه به ایناه گذرا دن در

روش تحقییق ییز بیراص

تكام دا شجویان دوره فوق الزام شده است لذا كییه دا شجویان دوره كارشناس ارشید شیاغل بیه تحصییل كیه
در

روش تحقیق را در دوره كارشناس

میزم به اخذ و گذرا دن این در

گذرا ده ا د و اكنون یز جزء درو

بعنوان یا ا درو

جبرا

بر امه درس ذص ربط ك باشید ،

دوره به ار ش  5واحد ظرص قبل ا اخذ پایان امیه

م باشند .
 مكچنین گذرا دن درالزام است .

* كرات درو

جبرا

كره قبول در مر در

ويایاص حضرت امام ( ره ) با حداقل كره  63براص كییه مقاطع تحصیی دا شجویان

در محاسبه میا گین ترم و كل دوره كارشناس ارشد در ظر گرفته ك شیود و حیداقل
 15ا  57م باشد .



 - 9با توجه به ایناه یا ا مدار

بسیار مام و ايی جات تاكیل پرو ده تحصیی دا شجویان در كییه مقاطع

تأییدیه ار ش تحصیی م باشد  ،لذا ضیرورتا˝ دا شیجویان می بایسیت در بیدو ورود بیه دا شیگاه سیبت بیه
درخواست آن اقدام و ا طرف گروه آمو ش پیگیریااص ال م يورت گیرد  .
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 - 9بر اسا

پيوست :

بخشنامه شكاره  07/59199مورخ  82/5/57دا شجویان كییه مقاطع در رشته ماص غییر پزشیا

كه به مر دلیل در امتحان پایا

یک یا چند در

غیبت كنند آن در

یا درو

ا مجكوعه درو

ا تخاب آ ان در

آن یكسال بدون ثبت میچ كره اص در كار امه حذف م شود  .در این يورت دا شجو موظف اسیت آن در
درو

ییا

را طبق مقررات در یكسال بعدص مجددا ا تخاب كاید .
 - 8به استناد بخشنامه شكاره /07/50819ص 82/موضوع  ،اجراص مقررات و قوا ین جارص دا شگاه جات ثبیت

ام ا پذیرفته شدگان اعالم م دارد با عنایت به مشاالت آمو ش ایجاد شده در واحیدما و مراكیز دا شیگام و
تخیفات يورت گرفته اجراص مفاد بخشنامه مذكور براص مقاطع كاردا

( پیوسته  ،اپیوسته ) و كارشناس ( پیوسته

 ،اپیوسته ) در كییه رشته ماص غیر پزشا ال م االجرا م باشد .
 - 17به استناد بخشنامه شكاره  19/17501مورخ  85/11/9سا مان مركزص  ،به منظور ساما دم
فرآیند ثبت ام متقاضیان غیرایرا
اینتر ت

( دو با ه )

و تسایل

غیربورسیه  ،پذیرش ثبت ام این دسته ا متقاضیان فقط ا طریق ساما ه

fstudent.iau.ir

ا جام گیرد  .ال م به توضیح است كه متقاضیان باید ابتدا ا طریق منوص

ثبت ام اطالعات اولیه را وارد كایند و ساس با اخذ رمز عبور به منوص ورود رفته و مراحل ثبت ام اای
دمند .
دكتر عليرضا شقايق
معاون آموزشي وتحصيالت تكميلي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
رونوشت :
ــ ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار
ــ معاونین محترم دانشگاه
ــ مدیر محترم حراست واحد
ــ مدیر محترم روابط عمومی
ــ مدیر محتـــرم دفتر استخدام و تامین هیات علمی
_ مدیر محترم دفتر فناوري و اطالعات ،جهت درج در وب سایت دانشگاه
ــ دفتر بازرسی دانشگاه
_ امور تحصیالت تكمیلی
ــ دفتر برنامه ریزي آموزشی
--دفتر اداره کل آموزش
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را ا جام

