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 » 99-99
با عرض سالم و تبریک به مناسبت فرارسیدن ساا تصیای

او  99-99و سااا

ا مكااریاااص ياكیكا ه

مسئولین و پرسنل دا شاده به استصضار 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 دستورالعك ااص
تصیی

به منظور یادآورص و اج راص مدیران مصترم گرومااص آمو ش در بر امه ریزص درس مر یكسا تصیی

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 یكسا او  99-99در طو ایام مفته م باشد لذا ال م است دا شاده سبت به بر اماه ریازص تاا پایاان
آخرین وقت كال

اقدام كاید  .در يورت عدم استفاده ا ساعات پایا

 ،كالساا ماا اد ت قا شاده و ا فضااص آمو شا

دا شاده كسر خوامدشد .

**يادآوري:
گرومااص آمو ش

م

بایست ظرفیت ماص میوب را در بر امه ریزص درس

كالسااص یرحد یاب حذف م
بایست

خود رعایت كایند در غیر اینیورت

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

به موقع وبا توضیصات 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  93/97279مورخ  99/2/22سازمان مركزي طول نيمسال اول  99-99در 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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پيوست :

تقويم دانشگاهي :
تقويم دانشگاهي ذيل از نيمسال اول  99-99قابل اجرا است .

 – 6نام نويسي  :از روز  99/6/9تا پایان روز پنج شنبه  ( 99/66/12ثبت نام اینترنتی)
 – 2شروع كالسها  :از روز شنبه 99/66/12
 – 9حذف و اضافه  :از روز شنبه  99/60/6تا پایان روز پنجشنبه 99/60/22
 – 3پايان درس  :آخرین روز هفته شانزدهم روز پنجشنبه 99/26/21
 – 5امتحانات پايان ترم  :از روز شنبه  99/26/21تا پایان روز پنج شنبه 99/26/16
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  93/67629مورخ  91/39/67سازمان 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  93/62799مورخ  91/32/96سدازمان 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  .
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 -1اجراي شيوه نامه ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي م آموزشي – پژوهشي ) طي بخشنامه شماره  93/92193مورخ
 95/66/62به منظور ارزيابي احراز قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو الزامي مي باشد  .
فضاي آموزشي :

با عنایت به ایناه در حا حاضر به دلیل عدم آماده شدن ساختكان جدید  ،اماان اضافه شدن فضااص آمو شا
وجود دارد لذ ا ك یه دا شاده ما بر اسا

فضاص آمو ش اختیاص یافته در یكسا او  99-99بر امه ریزص

كایند  .ضكناً در این خیوص دا شاده مای كه ا فضاص آمو ش مناسبترص برخوردار مستند م زم 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

تخیی 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 عك

تخیی  15تا  11فر

-ظرفیت كالسااص عك

پایه  11فر

ظرفیت كالسااص عك یات يصرای  12فرظرفیت كالسااص پروژه تخیی  2فرظرفیت كالسااص كارآمو ص  12فر-ظرفیت كالسااص پژومش ماص عك

ا فرادص  15فر

ظرفیت كالسااص كارشناس ارشد  52تا  07فرظرفیت كالسااص دكترص تخیی  9تا  17فرظرفیت كالسااص آمو ش قرآن  02فر اعالم م گردد .3
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 شایان ذكر است مرگو ه تخط ا ظرفیت كالسااص فوق منجر به ضریب يفر در ابالغ خوامد شاد كاه در ایانيورت مدرسان با كسرص تدریس مواجه خوامند شد .
جدول زمانبندي كالسها
با عنایت به بخشنامه ماص يادره ا سا مان مركزص مبن بر امكیت اقامه كا او وقت و حضور فعا ك یه استادان
 ،دا شجویان و كاركنان در كا جكاعت  ،بر امه ریزص درس به گو ه اص باشد كه ا تشایل كال

و یاا امتصاان در

اوقات شرع اجتناب شود .
جدول شماره م)6

در صورت  9واحدي بودن دروس

درصورت  2واحدي بودن دروس
وقت اول

9/12-9/52

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

11-19/07

وقت سوم

15/12-11/07

وقت ششم

19/52-19/12

وقت چهارم

11/52-19

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

بخشنامه شكاره  17/9115مورخ  99/5/59سا مان مركزص ساعت موظف مادیران گاروه  05سااعت

م باشد كه ثبت ساعت حضور براص آ اا الزام بوده و عدم تاكیل ساعت حضور موظف باعث مصاسبه كسار كاار
خوامد شد  .میزان معافیت ا تدریس موظف مدیران گروه براسا
طبق جداو

مرتبه ع ك و تعاداد دا شاجویان مار گاروه

یر تعیین م شود .
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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

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

تبیره  : 1در واحدماص دا شگام كه رشته مای با بیش ا  277فر دا شجوص تصییالت تاكی

در مر گروه دار اد ،

حضور موظف ایشان  55ساعت در مفته م باشد كه  15ساعت اضاافه كاار ثابات باا پیشانااد معااون آمو شا و
تصییالت تاكی

واحد و تأیید رییس واحد در حام كارگزین منظور م شود .

تبیره  : 5مدیر گروه باید حداقل  5رو در مفته در گروه حضور داشته باشد .
تبیره  : 0ساعت موظف تدریس اعضاص میأت ع ك بورسیه و مامور به تخییل كه تیدص پست مدیریت گروه را
عاده دار م شو د  ،بر مبناص مفاد بخشنامه شكاره  02/91199مورخ  90/72/59تعیین م شود .
تبیره  : 5مدیران گروه فقط باید ساعات موظف تدریس خود را تاكیل كایند  ،لیان تدریس آن ما در يورت یا
به تخیص و تدریس این افراد بنا به تشخیص معاون آمو ش واحد و مجو رییس واحد  ،در ساعات خارج ا وقات
ادارص تا سقف  1ساعت به يورت حق التدریس بالما ع است  .بدیا است به این ساعات اضاافه كاار تع اق كا
گیرد .
تبیره  : 2در شرایط كه اعضاص میأت ع ك

یكه وقت بر اسا

تبیره  2ماده  5این بخشانامه باه عناوان مادیر

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

نحوه

ساعات تدريس موظ

همكاري

مربي

اساتيد

آموزشيار

تمدددام
وقت
نيمددده
وقت

بر اسا

برحسب مرتبه علمي

ساعات غيرتدريس موظ
مربي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

11

11

12

15

15

11

31

31

17

9

9

1

آموزشيار

مجموع

برحسب مرتبه علمي

ساعات
تدريدس و

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

11

19

19

57

05

5

1

9

9

11

غير تدريس

بخشنامه ماص شكاره  07/25159مورخ  92/79/51و  07/51571مورخ  91/75/19سا مان مركزص  ،میزان

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

میوبه یک يد و مفتاد و پنجكین ج سه مورخ  92/71/59میات رئیسه مصترم 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 ع ك به شرح یر جات اجرا ابالغ م شود .
ماده  : 6تعاري
 – 6موظفي تدريس  :تعداد ساعت تدریس یک عضو میات ع ك
توجه به مرتبه ع ك و سكت اجرای بر اسا

تكام وقت و یكه وقت دا شگاه آ اد اسالم

با

مفاد بخشنامه شكاره  02/115050مورخ 99/72/07

 – 2حق التدريس  :تعداد ساعت ما اد بر موظف

تدریس كه یک عضو میات ع ك

تكام وقت و یكه وقت

م توا د در بخش آمو ش داشته باشد .
 – 9ساعت تدريس  :ساعت معاد

مر واحد درس

كه پس ا اعكا

ضریب مندرج در جدو

م شود .
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دكتري حرفه اي
دكتري

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

تخصصي

ضريب دروس نظري

6/5

6/5

تبیره  :براص مصاسبه ساعت تدریس معاد واحد درس
فرمو

یر به ساعت ظرص تبدیل و ساس بر اسا

6/5

6

عك

كارشناسي

 ،ابتدا تعداد واحد عك

جدو فوق  ،ضریب مقطع تصیی

ساعت ظرص معاد
ماده  : 2سق

تخصصي

عمومي

=

كارداني

6

6

در

با استفاده ا

لصاظ م گردد .

× تعداد واحد عك

ساعت موظفي تدريس

حداكثر واحد درس

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

التدریس  ،با توجه به درجه واحد دا شگام مصل خدمت  ،به شرح جدو

عضو هيات علمي تمام وقت
درجه واحد

یر تعیین م شود .

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 ع ك

تكام وقت و یكه وقت بر اسا

تدریس مصاسبه م شود .
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تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

به عنوان مثا یک عضو میات ع ك
بزرگ  15ساعت موظف آمو ش

پيوست :

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 تبیره  1ماده  1آیین امه كارگزین

اعضاص میات ع ك

به شكاره

 02/115050مورخ  92/72/07لغو م گردد .
-

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

بخشنامه شكاره  07/25151مورخ 92/79/51

سا مان مركزص قابل اجرا م باشد .
با توجه به میوبه شوراص آمو ش دا شگاه مورخ  99/9/55ك یه اعضاص میأت ع كا تكاام وقات ما بایساتساعت موظف خود را حداقل در چاار رو و اعضاص میأت ع ك

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 مادر

دكتارص

 ph. Dبا مرتبه ع ك استادیار و به باال  ) .م باشد .
به استناد بخشنامه شكاره  90/217957ماورخ  99/15/51ساا مان مركازص  ،درياورتیاه امااان تاأمین ماوظفتدریس اعضاص میأت ع ك فرامم باشد  ،م توان كسرص موظف ایشان را با رامنكای

پایان اماه مااص مقااطع

كارشناس ارشد یا رساله ماص دكترص تخیی مطابق با مفاد دستورالعكل يادره جبران كود .
 میچ عضو میأت ع ك ( تكام وقت یا یكه وقت ) و مدعو مجا به تدریس بیش ا  9سااعت در طاو یاک روك باشد .
 تدریس اعضاص مصترم میات رئیسه در ایام دوشنبه مكنوع است  .
بااا توجه به ایناه شوراص دا شگاه در رو ماص دوشنبه مرمفته تشایل م شود  ،لذا تصت میچ شارایط دراین رو براص اعضاص مصترم شورا ( رئیس و معاو ین و احد  ،مدیران گرومااص آمو ش و اجرای و رئایس و معااون
دا شاده ) تدریس منظور شود .
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بنام خدا

حمایت از کاالی اریانی

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

پيوست :

 تدریس اعضاص میات رئیسه  ،رئیس  ،معاون  ،مادیران گروماااص آمو شا دا شااده و مادیران اجرایادا شگاه در ساعات ادارص مكنوع م باشد .
 -ساعات تشایل كال

م بایست با تعداد واحد درس و برابر با سرفیال باشاد و ا برگازارص كالساااص 0

واحدص بیورت  5ساعت در  15ج سه اجتناب كایند ( .در يورت عدم رعایت بعنوان ضعف دا شااده ت قا وطباق
مقررات اقدام خوامد شد).
 چنا چه در شوراماص آمو شتغییر سرفیل ( درو
درككیته تخیی

گروه ما  ،مدیران گرومااص آمو ش

با اعضاص میات ع ك

درخیوص

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

گروه مطرح  ،ساس با ذكر دالیل مستد جات ارسا به سا مان مركزص به معاو ت آمو ش

گزارش كایند تا اقدام ال م بعكل آید  .
 به منظور تشایل منظم كالساا و رعایت مقررات آمو ش و باال بردن سطح كك و كیفا كالساااص درسامرگو ه غیبت اساتید و تشایل كالسااص جبرا

به جز موارد اضطرارص و یا تعطی

ا طرف دا شگاه موجه خواماد

بود و استاد مربوطه عالوه بر برخورد آمو ش مشكو كسر تدریس خوامد شد .
 دا شاده موظف است حضور و غیاب اساتید را ا اولین مفته شروع كالساا ا جام داده و به منظور ج وگیرصا تضییع حق اساتید و ا دحام حجم كار در پایان ترم مر مفته سابت باه درج عادم حضاور ( غیبات ) و یاا جباران
كالسااص اساتید بیورت 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 مشخیه ماص یر حد یاب در سیستمآمو ش اقدام كاید .
 -دا شاده م بایست ابالغ اساتید را قبل ا ارسا به حو ه معاو ت آمو ش كنتر

كاید اعم ا مرتبه ع ك

 ،صوه مكاارص و ساعت تدریس موظف و  ....در غیر اینیورت چنا چه مشخیه اص در اباالغ اساتاد یار حد یااب
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 ارسا )1پرینت درو

كاید .

ارائه شده گرومااص آمو ش دا شاده در یكسا او 99-99

 )5فرم ساعت تدریس و حضور رئیس  ،معاون و مدیران گرومااص آمو ش مربوط به یكسا او 99-99
 )0پرینت جكع ساعات تدریس اساتید مربوط به یكسا مذكور .
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بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

پيوست :

اهم نكات آموزشي  :
مطابق با آخرین بخشنامه سا مان مركازص باه شاكاره  07/15051ماورخ  99/70/19موضاوع دساتورالعكل
ار یاب جامع و حداقل كره قابل قبو آ مون ا گ یس دا شجویان دوره دكترص تخیی به استصضار م رسا د :
 -دا شجویا

كه كره قبول آ ان در كار امه ثبت شده و  %97كره قبول (قبو مشروط برابر جدو ابالغ

مندرج ذیل) بان را كسب كوده ا د م توا ند تا قبل ا دفاع ا رساله كره قبول

باان را برابار ضاوابط

دا شگاه ارائه كایند  .
 -دا شجویا

كه كره قبول آ مون جامع آ ان در كار امه ثبت شده و  %97كره قبول

بان را كسب یا ارائه

نكوده ا د بایست مكزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره ماص بان مورد تأیید دا شگاه ثبت اام و شاركت
كایند  .شركت در دوره آمو ش بان مركز سنجش و پذیرش (در سه بخش شش مفتاه اص ) و باه شارط
كسب حد یاب سه آ مون مربوطه  ،م باشد اینگو ه دا شجویا

چنا چه میا گین كرات سطوح گذرا ده

شده آ ان  27 ،و باالتر باشد كره كسب شده به عنوان كره قبول آ مون   EPTپذیرفته م شود  .
 - 5به استناد بخشنامه شكاره  07/59755مورخ  95/9/9سا مان مركزص  ،موضوع دساتورالعكل اجرایا آیاین
امه جدید دوره دكترص تخیی اعالم م گرددجات ارتقاء كیفیت آمو ش دا شجویان دوره دكترص  ،گذرا ادن
 5واحد درو

روش تصقیق  ،مقاله و رساله ویس پیشرفته به ار ش  5واحد و بان تخیی پیشرفته باه ار ش 5

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

امتصا

خود كاره خاام ككتار ا 00/00

دريد كسب كوده ا د  ،عالوه بر  5واحد فوق م بایست حداكثر تا ساقف  1واحاد درو
در

جبرا ا مارتبط باا آن

بگذرا د  .
-0به استناد بخشنامه شكاره  07/59199مورخ  92/5/57سا مان مركزص  ،دا شجویان دوره دكترص رشته ماص

بان ا گ یس ا گذرا دن در

بان ا گ یس پیشرفته جبرا

( موضوع بخشانامه شاكاره  59755ماورخ 95/9/9

دا شگاه آ اد اسالم ) معاف م باشند .
-5در جات اجراص بخشنامه  97/50901مورخ  92/5/1ساا مان مركازص  ،موضاوع صاوه ثبات اام و ا تخااب
واحدماص پایان امه دا شجویان دكترص پژومش مصور اعالم م دارد برابر یاید و پنجااه و دوماین میاوبه میاات
رئیسه دا شگاه در تاریخ  95/15/19و با تأكید بر ايل مكسوی با ظام آمو ش و پژومش براص ادامه تصییل  ،صوه
ثبت ام و ا تخاب واحد پایان امه دا شجویان دكترص پژومش مصور با رویارد بابود و ارتقاص سطح ع ك و توا كناد
سا ص آ ان مقرر شد :
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بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

پيوست :

براص ك یه دا شجویان دكترص پژومش مصور  ،گرفتن واحادماص رسااله مناوط باه ارائاه عقاد قارارداد
پژومش و داشتن اعتبار پژومش باشد  .به مكین منظور دا شجویان قبل ا ا تخاب واحد رساله خود م زم 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 د ا شجوی قرارداد پژومش

داشته باشد  ،به امبرده ابالغ شاود حاداكثر ظارف مادت

یاكاه پس ا يدور این بخشنامه سبت به ارائه و تأییدیه آن با رعایت ضوابط اعالم شده اقدام كاید  ،در
غیر اینیورت ا ادامه تصییل ایشان ج وگیرص بعكل آید  .
 -آن دسته ا دا شجویا

كه داراص قر ارداد بوده و اكنون سبت باه ثبات اام واحاد رسااله خاود اقادام

كوده ا د  ،م زم 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 تاا فرآیناد مرباوط باا
مكامنگ معاو ان ذیربط واحد دا شگام يورت پذیرد  .
حو ه معاو ت آمو ش واحدماص دا شگام پس ا گارفتن تأییدیاه اشااره شاده  ،م ازم باه ثبات اام

-

واحدماص رساله آ اا با رعایت سایر ضوابط و مقررات مستند  .

 - 2بر اسا

بخشنامه شكاره  07/25579مورخ  92/79/70سا مان مركزص  ،موضوع بالاثر كودن كرات

مردودص در سوابق تصیی

دا شجویان دوره كارشناس ارشد  ،ك یه افرادص كه ا سا تصیی

به تصییل كوده ا د چنا چه در مر یكسا در یک یا چند در
یا درو

در مكان یكسا ب

اثر شده و فقط در كار امه تصیی

 95-92شروع

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

م

ما د و در میا گین یكسا و

كل لصاظ ك شود .
 oتبیره – راص ككیته ا ضباط دا شجوی ( كره  ) 7/52مشكو این بخشنامه ك شود .
 - 1با توجه به شیوه امه اجرای آیین امه آمو ش دوره كارشناس ارشد اپیوسته به شكاره  17/59291مورخ
 ( 92/79/17دا شجویان ورودص ماص سا  ) 92دا شجو بعد ا دو یكسا مشروط در سومین یكسا مشروط
ا ادامه تصییل مصروم م شود و حق میچ گو ه ا تخاب واحدص دارد .
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بنام خدا

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

حمایت از کاالی اریانی

 - 9شیوه امه اجرای

آیین امه آمو ش

دوره كارشناس

پيوست :

ارشد اپیوسته در یک مقدمه  59 ،ماده و 09

تبیره در ج سه شكاره  505مورخ  92/71/79شوراص بر امه ریزص آمو ش و درس
 195مورخ  92/71/55میات رئیسه دا شگاه تیویب و بر اسا
سا مان مركزص به واحدما ابالغ و براص دا شجویان ورودص سا

دا شگاه و ج سه شكاره

بخشنامه شكاره  17/59291مورخ 92/79/17
تصیی

 92-91و پس ا آن ال م االجرا

م باشد .
جبرا

 - 9سقف واحدماص درو

براص دا شجویان دوره كارشناس ارشد  15واحد م باشد كه با ظار گاروه

تخیی تعیین و يورتج سه آن تنظیم م گردد ع یاذا با توجه به ایناه گذرا دن در

روش تصقیاق یاز باراص

تكام دا شجویان دوره فوق الزام شده است لذا ك یه دا شجویان دوره كارشناس ارشاد شااغل باه تصیایل كاه
روش تصقیق را در دوره كارشناس

در

م زم 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 باشاد ،

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

م باشند .
 مكچنین گذرا دن درالزام است .

* كرات درو

جبرا

كره قبول در مر در

ويایاص حضرت امام ( ره ) با حداقل كره  63براص ك یه مقاطع تصیی

دا شجویان

در مصاسبه میا گین ترم و كل دوره كارشناس ارشد در ظر گرفته ك شاود و حاداقل
 15ا  57م باشد .



 - 9با توجه به ا یناه یا ا مدار
تأییدیه ار ش تصیی

جات تاكیل پرو ده تصیی

بسیار مام و اي

دا شجویان در ك یه مقاطع

م باشد  ،لذا ضارورتا˝ دا شاجویان ما بایسات در بادو ورود باه دا شاگاه سابت باه

درخواست آن اقدام و ا طرف گروه آمو ش پیگیریااص ال م يورت گیرد .


 - 17بر اسا

بخشنامه شكاره  07/59191مورخ  92/5/57دا شجویان ك یه مقاطع در رشته ماص غیار پزشاا

كه به مر دلیل در امتصان پایا

یک یا چند در

غیبت كنند آن در

یا درو

ا مجكوعه درو

ا تخاب آ ان در

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

را طبق مقررات در یكسا بعدص مجددا ا تخاب كاید .
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یاا

بنام خدا

حمایت از کاالی اریانی

شماره{LetterNumber} :
تاريخ {LetterDate}:

پيوست :

 - 11به استناد بخشنامه شكاره /07/50919ص 92/موضوع  ،اجراص مقررات و قوا ین جارص دا شگاه جات ثبت
ام ا پذیرفته شدگان اعالم م دارد با عنایت به مشاالت آمو ش ایجاد شده در واحادما و مراكاز دا شاگام و
تخ فات يورت گرفته اجراص مفاد بخشنامه مذكور براص مقاطع كاردا

( پیوسته  ،اپیوسته ) و كارشناس ( پیوسته

 ،اپیوسته ) در ك یه رشته ماص غیر پزشا ال م االجرا م باشد .
 - 15به استناد بخشنامه شكاره  19/17501مورخ  95/11/9سا 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 حسن شوندي
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 محتـــرم دفتر استخدام و تامین هیات علمی
_ مدیر محترم دفتر فناوري و اطالعات ،جهت درج در وب سایت دانشگاه
_ اداره تحصیالت تكمیلی
ــ دفتر برنامه ریزي آموزشی
--دفتر اداره کل آموزش
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