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 تعالی بسمه

  
 معاونت آموزشی

 

 )فرعی( کهادآموزشی های دوره نامه آئين

مقدمه
موردهایرشتهيگرددرکارشناسیمقطعدانشجويانایحرفه هایمهارت ها وتوسعه توانمندیوآموزشیبخشیبرای تنوع

 های بین رشته ای و نیز در چارچوبوزشبه برنامه راهبردی خود در آمتوجهبادانشگاه علم و صنعت ايران،آنهاعالقه

ارائهبهرادانشگاهمختلفده های دانشک وزارت عتف در ارتقای توان اشتغال پذيری دانشجويان دوره کارشناسی، هایسیاست

 .دکنمیترغیب دانشگاهدانشجويانسايربرایکهاد دوره

 

 :هدف
اين. آنهاستاصلیتحصیلیرشتهازغیررشتهيکبا  شرايطواجددانشجويانآشنائیهادورهاينو برگزاری ارائهازهدف 

رشته  با تطبیق خود در رشته های مورد عالقه در کناربتواندوقتاسرعدروسادگیبهتاسازدمیقادررامتقاضیان دوره

در شورای مديران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تنظیم  9/1991/ 72پیش نويس ايین نامه در تاريخ د. ناصلی آموزش ببین

 شده است که جهت تصويب به هیات ريیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.

 ویژگیهای برنامه آموزشی  دوره کهاد:

که توسط دانشکده يا گروه آموزشی میزبان )دانشکده غیر  رددگمیتعیینواحد72تا  11فرعیدورهواحدهایسقف 1

اصلی دانشجو( از بین دوره يا دوره های کارشناسی داير در آن واحد انتخاب و ارايه می شود

 

واحدهایجزءفرعیدورهواحدهایسايرواستواحد4فرعیدورهواصلیرشتهبینمشترکواحدحداکثر :1تبصره

)يعنی بدون در نظر گرفتن واحد  بترتیبی که حداقل واحدهای مختص دوره کهاد شدنخواهدمحسوبصلیارشتهاختیاری

 واحد کمتر نشود.  11از  های مشترک(

 

واحد می باشد، به گونه ای که مجموع  6در دوره کهاد  برای دانشجويان حداکثر واحد قابل اخذ در يک نیمسال تحصیلی -7

نشجوی دانشگاه علم وصنعت ايران در آن نیمسال برای هر دو رشته اصلی و فرعی )کهاد( بیش واحد های اخذ شده توسط دا

  واحد نباشد. 74از 

 

 تابع دروس توسط دانشجويان دوره کهادآن و همچنین ظرفیت تعريف شده برای اخذ در هر نیمسال  ارائه شدهدروس  -9

 باشد برای دوره های اصلی خود می غیر اصلی دانشجو(دانشکده يا گروه آموزشی میزبان )دانشکده برنامه درسی 
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1١مجازسنواتحداکثرو14حداقل در دوره اصلیمتقاضیدانشجویکلمعدلبايستی  ،فرعیدورهبهدر بدو ورود -4

لق نمی مدرک کهاد به او تع باشد،کمتر  14کل فارغ التحصیلی دوره اصلی دانشجو از  معدلهمچنین اگر . باشدمینیمسال

 گیرد. 

 

جهت ورود به دوره کهاد بايستی حائز شرايط اختصاصی اعالم شده توسط دانشکده يا گروه میزبان متقاضی دانشجو  -5

  )دانشکده غیر اصلی داشنجو( باشد.

 

يا در صورتی که تعداد تقاضا های ورود به دوره کهاد در يک نیمسال تحصیلی بیش از ظرفیت اعالمی از طرف دانشکده  -6

تا سقف مجاز فقط ( باشد، میزبان بر اساس ارزيابی سوابق آموزشی دانشجويان دانشجو گروه میزبان )دانشکده غیر اصلی

 .پذيرش خواهد نمود

 

پژوهشی دانشکده مجری به دفتر آموزشهای آزاد  پس از تايید شورای آموزشی ی کهادآموزشدوره و پیشنهاد بسته  طراحی -2

دفتر به تصويب شورای آموزشی دانشگاه می رسد. اجرای دوره به عهده دانشکده  ارسال و پس از بررسیمه ريزی درسی و برنا

 مجری کهاد می باشد.

 بتوانددانشجوآنکهشرطبهاستپنجمنیمسالپايانتادومنیمسالپايانازفرعیهایدورهدرنام ثبتدرخواستزمان 1

 نیازیپیشرعايتبهموظفدانشجواستبديهی.بگذرانددهمنیمسالپايانتارافرعیدورهواصلیرشتهواحدهایهمه

 استدروس

 1١درحداکثررافرعیدورهواصلیرشتهبتوانددانشجوکهباشدایگونهبهبايدفرعیهایدورهاجرایوطراحی 9

 برسانداتمامبهنیمسال

معادل مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه،  ناسی دانشگاه علم و صنعت ايراندانشجويان کارششهريه دوره کهاد برای  -1١

 د.کارشناسی می باشدانشجويان نوبت دوم متغیر شهريه 

 

 رشته در دانشجو  گذرانیده واحدهای کل معدل که صورتی دربه هنگام انتخاب واحد دروس کهاد درهر نیمسال، : 2 تبصره

 معاف در آن نیمسال کهاد دوره دروس شهريه پرداخت از ،باشديا بیشتر 12 تحصیلی نیمسال آن ابتدای تا اصلی تحصیلی

 .است

  باشد میفرعیدورهازشدهاخذواحدهایکلیهشهريهپرداختبهموظفدانشجو فرعیدورهازانصرافصورتدر -11

 

 .ندارداثریشاندرخاستعدادتسهیالتوبرترهایرتبهتعییندرکهادهایدورهدروس :3 تبصره

 

با توجه با اينکه دوره کهاد يک دوره آموزشی آزاد می باشد، لذا دانشگاه هیچگونه تعهدی بابت ارائه گواهی ريز نمرات و  -17

يا گواهی اشتغال به تحصیل در دوره کهاد را ندارد و صرفا به افرادی که مطابق اين آيین نامه حائز شرايط دريافت گواهی 

 اد باشند، اين مدرک تعلق خواهد گرفت.دوره کهپايان 

 بگیرند.کهاد  دورههمزمانتوانندنمیای رشتهدوانشجوياند. دکننشرکتتوانندمیفرعیدورهيکدرفقطدانشجويان -19
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 .باشندشدهاخذعلم و صنعت ايراندانشگاهدربايستیفرعیدورهواحدهایکلیه 14

 

رشتهتحصیل دهمنیمسالتاحداکثرمجری،دانشکدهموافقتودرخواستصورتدرتوانندمیایهرشت دودانشجويان -15

 دهندتغییرزمینههماندرفرعیدورهبهراخوددوم

 

 یکی سطح سایر دانشگاه ها داوطلبان ازو  دانشگاه علم وصنعت ایران  برای فارغ التحصیالن

های کارشناسی ساير دورهداوطلبانی از دانشگاه علم و صنعت ايران و  ناسیمقطع کارش التحصیالنثبت نام از فارغ :4تبصره 

مطابق مصوبه هیات امنا  شهريه دروس اين دسته از متقاضیانتعرفه  مقدور است.برای دوره های کهاد ( يکها )سطح دانشگاه

 میباشد.متغیر دانشجويان کارشناسی در پرديس دانشگاه  شهريهمعادل ، دانشگاه

 

و  دانشگاه علم و صنعت ايرانحداکثر واحد قابل اخذ در يک نیمسال تحصیلی در دوره کهاد، برای فارغ التحصیالن : 5تبصره 

  واحد خواهد بود. 6 ها )سطح يک(کارشناسی از ساير دانشگاههای داوطلبانی از دوره

 

 اعطای گواهی دوره:

درصورتیکه دروس  ،اندن کلیه واحدهای موظف رشته اصلیبعد از اخذ و گذر ی دانشگاه علم و صنعت ايراندانشجو -16 

 دريافت نمايد.دوره کهاد را  اتمام گواهی تواندمی ،فقیت گذرانده باشدمشخص شده دوره کهاد را با مو

 

ه که وارد دورها )سطح يک( های کارشناسی ساير دانشگاهدوره داوطلبان ازالتحصیالن دانشگاه علم و صنعت ايران و فارغ -12

مجاز به ادامه  نیمسال تحصیلی دوره کهاد را به پايان رسانند، در غیر اينصورت 6 طول بايستی حداکثر درکهاد می شوند، 

تعداد واحد گذرانده شده از تعداد کل واحد هايی که بايستی "با ذکر  فقط گواهی گذراندن لیست دروس دوره نخواهند بود و

 به آنها داده می شود. "ده استبرای اتمام کامل دوره گذرانیده می ش

 

فقط منوط به  ها )سطح يک(های کارشناسی از ساير دانشگاهدوره داوطلبان ازاعطای هر گونه گواهی دوره کهاد برای  -11

 می باشد.ايشان ارائه گواهی موقت پايان دوره کارشناسی از دانشگاه مبدا 

 

صلی در دانشکده میزبان بوده و با پیشوند گواهی دوره کهاد در عنوان عنوان گواهی دوره کهاد، يکسان با عنوان دوره ا -19

 گواهی، از دوره اصلی در دانشکده میزبان متمايز می شود. 

( يا نتوانند )يعنی در انصراف دهند کتبا برای داوطلبین دوره کهاد که نخواهند )يعنی از ادامه تحصیل در دوره کهاد: 6تبصره 

تعداد " با ذکر فقط گواهی گذراندن لیست دروسوره کهاد مردود شوند( دوره را به پايان رسانند، بار در دروس د 4مجموع 

 به آنها داده می شود. "واحد گذرانده شده از تعداد کل واحد هايی که بايستی برای اتمام کامل دوره گذرانیده می شده است

 

 يابدمی افزايش  11ه ب 1١برای دانشجويان بین الملل، حداکثر سنوات از  :7تبصره 

 شودمیانجامدانشگاهیآموزششورایدرنامه، آئینايندرنشدهبینیپیشموارددرتصمیم گیری: 8تبصره 
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در هر شود و در صورت عدم تسويه حسابانجام نیمسالپرداخت شهريه در هر نیمسال در زمان ثبت نام آن: 9تبصره 

 گرددمی دوره لغو ،نیمسال

 

دانشگاه علم و صنعت  آموزشیدر شورای  11/6/1999 در تاريخ  يربندهای آنه و زتبصر 9 ماده و  19 آيین نامه حاویاين 

اجرا است.قابل   1999از نیمسال اول  ايران به تصويب رسیده و
 


