بسمهتعالی

دستورالعمل اجرایی
اخذ تكدرس از مجموعه دروس دورههاي تحصيالت تكميلی
مقدمه

رشد پرشتاب و روزافزون دانش بشري و همچنین نیاز آحاد جامعه به دسترسي به منابع دانشِ منطبق باا واععیا هااي
موجود بازار كار ،ضرورت ايجاد انعطاف و سهول

در اخذ تكدرس و يا زيرمجموعهاي هدفمند از مجموعاه دروس

دورههاي تحصیالت تكمیلي را بیش از پیش روشن ساخته اس  .در اين راستا و با عناي

باه ساند برناماه راهباردي

دانشگاه ،اين دستورالعمل به منظور استفاده از توانمنديهاي دانشگاه براي ارائه آموزشهاايِ تخصصاي و روزآماد در
حوزههاي علمي نوظهور و يا داراي رشدِ سريع و با هدف مرجعی

در پاسخگويي به نیازهاي آموزشي كشور ،تادوين

شده اس .
ماده  :1هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل  ،ايجاد تسهیالت و زمینههاي ارتقاء آحاد جامعه از آموزشهاي روزآمدِ دانشاگاه
و نیز تنظیم امور آموزشي به منظور استفاده بهینه از ظرفی ها و زيرساخ هاي موجود در دانشگاه ،براي ارتقاي سطح
علمي و آموزشي جامعه ،در عالب ارائه دروس تحصیالت تكمیلي به صورت تكدرس اس .
ماده  :2تعاریف

 )1-2شورا :منظور شوراي آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه اس .
 )2-2تكدرس :منظور هر يك از دروس ارائه شده دورههاي تحصیالت تكمیلي دانشگاه اس

كاه توسا متقاضاي

اخذ ميشود.
 )3-2دانشپذير :دانشآموخته يكي از دورههاي تحصیلي رسميِ كشور در مقطع كارشناسي يا باالتر اس
شرك

در يك يا چند تكدرس ثب نام ميكند .دانشپذير دانشجو نیس

نخواهد بود.

كاه باراي

و لاذا از مزايااي دانشاجويي بهارهمناد

ماده  :3شرایط ورود

 )1-3داشتن شراي عمومي ورود به آموزش عالي؛
 )2-3دارا بودن مدرک رسمي پايان دوره كارشناسي و باالتر مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فناري؛
 )3-3احراز توانمندي علمي و كسب پذيرش از واحد مربوط.
ماده  :4شرایط پذیرش دانشپذیر

دانش پذير بايد براي ثب نام تكدرس و پرداخ

هزينه مرباوط باه آن (مطاابق باا تعرفاه مصاوب دانشاگاه) ،در

زمانهاي اعالم شده به واحد پذيرش و ثب نام مراجعه نمايد.
تبصره  :1به میزان  22درصد هزينه مربوط به هر تكدرس در زمان ثب نام از دانشپذير درياف
موظف اس

عبل از شروع هفته پنجم هر نیمسال تحصیلي ،نسب

به پرداخ

ميشود .داناشپاذير

الباعي هزينه اعدام نمايد.

تبصره  :2تعداد دانشپذيران در هر درس نبايد از  22درصد كل دانشجويان دورههاي رسميِ حاضر در آن درس فراتر
رود.
ماده  :5حضور و غياب

دانشپذيران مكلف هستند در زمانهاي اعالم شده از سوي آموزشِ واحد ذيرب  ،جه

شرك

در جلسات درس

و امتحانات مربوط به آن مراجعه نمايند.
چنانچه دانشپذيري در بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات درس غیبا

نماياد و ياا در امتحاان پايااني درس

حاضرنشود ،غايب محسوب خواهد شد و مطابق با ضواب و مقررات آموزشي دانشگاه با وي برخورد خواهد شد.
ماده  :6انصراف از تكدرس

دانشپذير در هر زمان ميتواند از شرك
تكدرس يا غیب
اس

در تكدرس يا امتحان مربوط به آن انصراف دهد .در صورت انصراف از

بیش از حد مجاز ،هزينه پرداخ

شده توس دانشپذير براي تكدرس مسترد نمايگاردد .باديهي

در چنین شراي دانشگاه از اعطاي گواهينامه به دانشپذير نیز معذور خواهد بود.
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ماده  :7ارزشيابی

به دانشپذيراني كه تكدرس را با موفقی

بگذرانند ،گواهينامه شارك

در تاكدرس از ساوي معااون آموزشاي

واحد مربوط و با ذكر نمره كسبشده ارائه خواهد شد.
سایر مقررات:

ماده  :8در صورتي كه دانشپذير در يكي از مقاطع تحصیالت تكمیلي دانشگاه پذيرفته شود ،دروسي كه عبالً به
صورت تك درس گذرانده اس  ،با توجه به حداعل نمره عبولي مقطع مربوط ،به عنوان واحدهاي درسي وي پذيرفته
خواهد شد.
تبصره :گواهينامههاي صادر شده ،حداكثر تا پنج نیمسال پس از اتمام دوره تكدرس براي اين منظور عابل استفاده
اس .
ماده  :9ثب نام دانشپذير در تكدرس به منزله پذيرفتن كلیه ضواب و مقررات دانشگاه تلقي ميشود.
ماده  :11هیچگونه مزايايي از عبیل كمك هزينه تحصیلي ،بیمه ،خوابگاه و پاركینگ به دانشپذير تعلق نميگیرد.
ماده  :11در مواردي كه دستورالعمل ساك

اس  ،تصمیمگیري بر عهده شورا خواهد بود.

ماده  :12تفسیر اين دستورالعمل بر عهده معاون آموزشي و تحصایالت تكمیلاي دانشاگاه اسا

و در صاورت باروز

هرگونه ابهام ،نظر وي مورد استناد عرار خواهد گرف .
ماده  :13اين آيیننامه در  14ماده و  3تبصره ،در جلسه مورخ  1333/20/....شوراي آموزشي و تحصیالت تكمیلاي و
در جلسه مورخ  1333/20/10هیئ

رئیسه دانشگاه شهید بهشتي به تصويب رساید و از ساال تحصایلي  33-34عابال

اجراس .

محمدمهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه
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