بسمه تعالی

دستورالعمل اجزایی
اخذ تک درس اس مجموعه دروس دوره های تحصیالت تکمیلی
مقدمه
ضضس پطضتبة ٍضٍظ افعٍى زاًص ثططی ٍ ّوچٌیي ًیبظ آحبز جبهؼِ ثِ زستطسی ثِ هٌبثغ زاًص هٌغجق ثب ٍاقؼیت
ّبی هَجَز ثبظاض کبض ،ضطٍضت ایجبز اًؼغبف ٍ سَْلت زض اذص تک زضس ٍ یب ظیط هجوَػِ ای ّسفوٌس اظهجوَػِ
زضٍس زٍضُ ّبی تحصیالت تکویلی ضا ثیص اظ پیص ضٍضي سبذتِ است  .زض ایي ضاستب ٍ ثب ػٌبیت ثِ سٌس ثطًبهِ
ضاّجطزی زاًطگبُ  ،ایي زستَالؼول ثِ هٌظَضاستفبزُ اظتَاًوٌسی ّبی زاًطگبُ ثطای اضائِ آهَظش ّبی ترصصی ٍ
ضٍظآهس زضحَظُ ّبی ػلوی ًَظَْض ٍ یب زاضای ضضس سطیغ ٍ ثب ّسف هطجؼیت زض پبسد گَیی ثِ ًیبظّبی آهَظضی
کطَض  ،تسٍیي ضسُ است .
ماده :1هدف
ّسف اظتسٍیي ایي زستَضالؼول  ،ایجبز تسْیالت ٍ ظهیٌِ ّبی اضتقبء آحبز جبهؼِ اظآهَظش ّبی ضٍظآهس زاًطگبُ
ٍ ًیع تٌظین اهَضآهَظضی ثِ هٌظَض استفبزُ ثْیٌِ اظ ظطفیت ّب ٍ ظیطسبذت ّبی هَجَز زض زاًطگبُ  ،ثطای
اضتقبی سغح ػلوی ٍآهَظضی جبهؼِ  ،زضقبلت اضائِ زضٍس تحصیالت تکویلی ثِ صَضت تک زضس است .
ماده :2تعاریف
 )1-2ضَضا  :هٌظَضضَضای آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ است .
 ) 2-2تک زضس  :هٌظَض ّطیک اظ زضٍس اضائِ ضسُ زٍضُ ّبی تحصیالت تکویلی زاًطگبُ است کِ تَسظ
هتقبضی اذص هی ضَز
 )3-2زاًص پصیط :زاًص آهَذتِ یکی اظ زٍضُ ّبی تحصیلی ضسوی کطَض زضهقغغ کبضضٌبسی یب ثبالتط است کِ
ثطای ضطکت زضیک یب چٌس تک زضس ثجت ًبم هی کٌس  .زاًص پصیط زاًطجَ ًیست ٍ لصا اظهعایبی زاًطجَیی
ثْطُ هٌس ًرَاّس ثَز .
ماده  :3ضزایط ورود
 )1-3زاضتي ضطایظ ػوَهی ٍضٍز ثِ آهَظش ػبلی ؛

 )2-3زاضا ثَزى هسضک ضسوی پبیبى زٍضُ کبضضٌبسی ٍ ثبالتط هَضز تبییس ٍظاضت ػلَم  ،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی ؛
 )3-3احطاظ تَاًوٌسی ػلوی ٍ کست پصیطش اظ ٍاحس هطثَط.
ماده  :4ضزایط پذیزش دانص پذیز
زاًص پصیط ثبیس ثطای ثجت ًبم تک زضس ٍ پطزاذت ّعیٌِ هطثَط ثِ آى ( هغبثق ثب تؼطفِ هصَة زاًطگبُ )،
زضظهبى ّبی اػالم ضسُ ثِ ٍاحس پصیطش ٍ ثجت ًبم هطاجؼِ ًوبیس .
تجصطُ  :1ضْطیِ ّط تک زضس زض ظهبى ثجت ًبم اظ زاًص پصیط زضیبفت هی ضَز.
تؼساز ٍاحس
 +ضْطیِ هتغیط ٍضٍزی ّوبى سبل پطزیس × تؼساز ٍاحس اذص ضسُ ; هجلغ ضْطیِ
ضْطیِ ثبثت ٍضٍزی ّوبى سبل پطزیس ˣ
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تجصطُ  :2تؼساز زاًص پصیطاى زض ّط زضس ًجبیس اظ 30زضصس کل زاًطجَیبى زٍضُ ّبی ضسوی حبضط زض آى زضس
فطاتط ضٍز .
ماده :5حضور وغیاب
زاًص پصیطاى هکلف ّستٌس زض ظهبى ّبی اػالم ضسُ اظسَی آهَظش ٍاحس شیطثظ  ،جْت ضطکت زضجلسبت زضس
ٍ اهتحبًبت هطثَط ثِ آى هطاجؼِ ًوبیٌس .
چٌبًچِ زاًص پصیطی زضثیص اظ سِ ضبًعزّن هجوَع سبػبت زضس غیجت ًوبیس ٍ یب زض اهتحبى پبیبًی زضس
حبضط ًطَز  ،غبیت هحسَة ذَاّس ضس ٍ هغبثق ثب ضَاثظ ٍ هقطضات آهَظضی زاًطگبُ ثب ٍی ثطذَضز ذَاّس ضس .
ماده :6انصزاف اس تک درس
زاًص پصیط زض ّط ظهبى هی تَاًس اظضطکت زض تک زضس یب اهتحبى هطثَط ثِ آى اًصطاف زّس  .زضصَضت اًصطاف
اظ تک زضس یب غیجت ثیص اظ حس هجبظ ّ ،عیٌِ پطزاذت ضسُ تَسظ زاًص پصیط ثطای تک زضس هستطز
ًوی گطزز .ثسیْی است زض چٌیي ضطایظ زاًطگبُ اظ اػغبی گَاّی ًبهِ ثِ زاًص پصیط ًیع هؼصٍض ذَاّس ثَز.
ماده  :7ارسضیابی
ثِ زاًص پصیطاًی کِ تک زضس ضا ثب هَفقیت ثگصضاًٌس  ،گَاّی ًبهِ ضطکت زضتک زضس ثباهضبء هؼبٍى آهَظضی
ٍاحس ٍ هؼبٍى آهَظضی پطزیس  2ثب شکط ًوطُ کست ضسُ اضائِ ذَاّس ضس .
سایز مقزرات :
ماده  :8زض صَضتی کِ زاًص پصیط زضیکی اظهقبعغ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ پصیطفتِ ضَز  ،زضٍسی کِ قجال ثِ
صَضت تک زضس گصضاًسُ است  ،ثب تَجِ ثِ حساقل ًوطُ قجَلی هقغغ هطثَط  ،ثِ ػٌَاى ٍاحسّبی زضسی ٍی
پصیطفتِ ذَاّس ضس .

تجصطُ  :گَاّی ًبهِ ّبی صبزض ضسُ  ،حساکثط تب پٌج ًیوسبل پس اظ اتوبم زٍضُ تک زضس ثطای ایي هٌظَض قبثل
استفبزُ است .
ماده  :9ثجت ًبم زاًص پصیط زضتک زضس ثِ هٌعلِ پصیطفتي کلیِ ضَاثظ ٍ هقطضات زاًطگبُ تلقی هی ضَز .
ماده :11ججطاى اهکبًبت ٍ ذسهبت ٍ ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ زاًطکسُ ّب ٍ سقف ٍ هقساض ضطیت حق التسضیس
استبزاى زض ایي زٍضُ ّب  ،هطبثِ آئیي ًبهِ ّبی پطزیس  2ثطای زٍضُ ّبی ضسوی پطزیس ،ػول ذَاّس ضس.
ماده ّ :11یچ گًَِ هعایبیی اظقجیل کوک ّعیٌِ تحصیلی  ،ثیوِ  ،ذَاثگبُ ٍ پبضکیٌگ ثِ زاًص پصیط تؼلق
ًوی گیطز .
ماده  :12زضهَاضزی کِ زستَضالؼول سبکت است  ،تصوین گیطی ثطػْسُ ضَضا ذَاّس ثَز .
ماده  :13تفسیط ایي زستَضالؼول ثطػْسُ هؼبٍى آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ است ٍ زضصَضت ثطٍظ ّط
گًَِ اثْبم ً ،ظط ٍی هَضز استٌبز قطاض ذَاّس گطفت .
ماده  :14ایي آییي ًبهِ زض14هبزُ ٍ  3تجصطُ  ،زضجلسِ هَضخ  1393/8/ضَضای آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی ٍ
زضجلسِ هَضخ ّ 1393/8/18یئت ضئیسِ زاًطگبُ ضْیس ثْطتی ثِ تصَیت ضسیس ٍ اظسبل تحصیلی  93-94قبثل
اجطاست .

محمد مهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه

ثب استٌبز ثِ هصَثبت پٌجویي جلسِ ّیأت ضئیسِ زاًطگبُ هَضخ ( 94/02/22هَضَع اثالغیِ ضوبضُ  )9405/34اصالحبتی
زض تجصطُ ّبی  2ٍ1هبزُ ّ ٍ 4وچٌیي هبزُ  7ثؼول آهسُ ٍ هفبز هبزُ ً 10یع ثِ ایي زستَضالؼول اضبفِ گطزیسُ کِ
توبهی ایي اصالحبت زض ایي ًسرِ اػوبل گطزیسُ است.

