
 

  

  آموزشي برنامهضوابط ومقررات 
  آزاد كدرست 

  ) آزاد(آيين نامه برنامه آموزشي تكدرس

٢٣/١٢/٩٥: تاريخ  ١ويرايش:   

                           

  
 

 آزادآيين نامه برنامه آموزشي تكدرس 

هاي عالي آزاد آموزش .استمستمر  ، توسعه آموزش عالي معطوف به اشتغال و آموزش هاي اصلي وزارت علوميكي از سياست 
، توانمندسازي اقشار مختلف هااست ؛ در اين خصوص از وظايف مهم دانشگاهيكي از مهمترين راهكارهاي تحقق اين سياست 

هاي به محدوديت ظرفيت عنايتبا  .و رفع مشكالت و درخواست هاي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد جامعه
در دانشگاه امري ضروري هاي عمومي و تخصصي آموزش جريان هاي متنوع، ايجاد و توسعه سيستم رسمي آموزشيموجود در 

مي تواند طرح دانشگاه آموزش هاي عالي آزاد  اداره ،به منظور تداوم بخشيدن و همگاني كردن آموزش عالياست. در اين راستا 
 به شماره: ٩/٦/٩٥لسه مورخ جهاي آموزش عالي آزاد مصوب نامه برگزاري دورهشيوه ٢ماده بر اساس را  آزاد آموزش تك درس

 اجرا نمايد. به شرح ذيل ئيسه محترم دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسيرهيأت  مصوب ١٢-٩٥
  : آزاد پذير تكدرسدانش:  ١ماده

ه ب هاي دولتي، عمومي، خصوصي اشتغال دارند وبخشكه در  متوسطه پايان تحصيالت با حداقل مدرك آموزش تكدرس آزاد، متقاضيان

 خود تا سقف تعيين شده را دارند پرداخت شهريه مربوطه ) در درس مورد نظر تمايل به ثبت نام (باخويش منظور افزايش دانش كاربردي 

  .مند شوندتوانند از مزاياي اين طرح بهرهنيز مي

اداره آموزش دانشگاه اقدام  باشند، مطابق قوانين جاريهاي كشور ميمتقاضياني كه در حال حاضر دانشجوي هر يك از دانشگاه :١تبصره 

  نمايند.

    :روش و شرايط  پذيرش:  ٢ماده

در كالس  هاي خاليتحصيلي و ميزان ظرفيتبررسي سوابق  براساسآزاد  در طرح تكدرسبراي كليه متقاضيان پذيرش و ثبت نام  -الف

  خواهد بود.  توسط دانشكده مربوطه

كاري با همدانشكده مربوطه براي آموزش تكدرس آزاد، و به حدنصاب رسيدن برايتشكيل كالس جداگانه، در صورت افزايش تقاضا  -ب

  عالي آزاد اقدام خواهد كرد. هايآموزش مركز

  رعايت پيش نياز براي اخذ دروس تكدرس الزامي است. : ٢تبصره

د وجود ندارمعافيت تحصيلي از نظام وظيفه  درخواست ها براي پذيرفته شدگان مردبا توجه به آزاد بودن اين دوره : ٣تبصره

  و هيچ گونه گواهي در اين ارتباط صادر نخواهد شد.

ت اختالل، دانشگاه در هر مقطعي صور باشند درزمان حضور در دانشگاه موظف به رعايت مقررات دانشگاه مي درپذيران دانش :٤تبصره

  گردد.ه و در اين صورت شهريه مسترد نميكردپذير جلوگيري دانشحضور مه تواند از ادامي

  هاي زنده دنيا برگزار شود.تواند به هر يك از زبانآموزش تكدرس بسته به تقاضا، مي : ٥تبصره

 متر قبل از شروع هر راظرفيت پذيرش تكدرس آزاد  ،نامهآيين صورت تمايل به همكاري در قالب اينها در هر يك از دانشكده: ٦تبصره

  .نمايدمياعالم  آموزش عالي آزاد ادارهبه 
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   ارائه گواهي / ريز نمرات::  ٣ماده

/ گذراندن درسگواهي و فقط  ،شدرسمي دانشگاهي اعطاء نخواهد زمان مدرك پذيران تكدرس  به هيچ عنوان و در هيچ شبه  دان  

گونه گردد. دانشگاه هيچخواست وي ارائه ميمورد در رجي )هر مركز آموزشي (داخلي / خا ) به وي يابا ذكر  نمره(دروس مربوطه 

مراكز  ها و يادانشگاه هاي دولتي و غيردولتي،سازمانسئوليتي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش دروس گذرانده شده توسط متقاضي درم

ن صنعتي خواجه نصيرالديهاي سراسري در دانشگاه به صورت رسمي و از طريق آزمون "پذير متعاقبادر صورتي كه دانشندارد.  آموزشي

دروس  ،هاي آموزشينامهتواند از دانشگاه يا دانشكده مربوطه درخواست نمايد تا با رعايت ساير مقررات و آئينپذيرفته شود، مي طوسي

صورت پذيرش يا عدم پذيرش اين در هر  ي پذيرفته شده به حساب آورند.هاي رشتهدر جهت تكميل برنامهرا گذرانده به صورت تكدرس 

  باشد.دروس در اختيار دانشكده مي

كليه عمليات مالي  باشد.هاي تكدرس دانشگاه ميهزينه ارائه آموزش تكدرس آزاد نيز همانند شهريه مصوب آموزش:  ٤ماده

  شود.ميهاي رسمي دانشگاه انجام در اين ارتباط (دريافت ها و پرداخت ها) از طريق حساب

در اختيار معاون آموزشي  ١٠درآمد حاصل از برگزاري دوره % ،شيوه نامه برگزاري دوره هاي آموزش عالي آزاد ١١به موجب ماده : ٥ماده

در اختيار دانشكده قرار مي گيرد كه عالوه بر حق الزحمه مجري و مدرسين، صرف توسعه و هزينه هاي دانشكده مي  %٩٠دانشگاه و 

  هم دانشكده مي تواند به صورت حق الزحمه مصرف شود.از س %٥٠شود. حداكثر 

  التدريس بر عهده دانشكده خواهد بود.، پرداخت حق٢صورت برگزاري كالس مستقل مطابق بند ب ماده : در ٧بصرهت

  ميزان سقف واحدهاي تكدرس  :٦ماده

واحد آموزشي را در مقطع كارشناسي و مجموعآ  ٣٠متوالي مجموعا تا سقف  هاينيمسالتواند در پذير حداكثر ميدانش ،در طرح تكدرس

  ثبت نام و بگذراند.واحد آموزشي را در مقاطع تحصيالت تكميلي  ١٥

  ) مي باشد.١فرم شماره مطابق(تكدرس آزاد آموزش  برنامهفرآيند  :٧ماده 

  امكانات رفاهي: ٨ماده 

پذيران تكدرس دانش و..) به مركز كامپيوتر، خوابگاه، سالن غذاخوري، سالن ورزشي،رفاهي(در ارائه هر گونه امكانات  دانشگاه تعهدي

  اين عزيزان تنها مي توانند ه صورت محدود و در چارچوب مقررات مربوط از امكانات كتابخانه و در همان مكان استفاده نمايند.ندارد. 

   :تردد به دانشگاه: ٩ماده 

  امكان پذير است. مقررات دانشگاهبا رعايت در روزهاي كالس نام، ارائه فرم ثبتذير تكدرس فقط با پتردد دانش

دانشگاه  شوراي آموزشي و تحصيالت تكميليبه تصويب  ٢٣/١٢/٩٥تبصره در تاريخ  ٧ماده و ١٠: اين آئين نامه در١٠ماده 

  ردد.گها و مصوبات مغاير با آن لغو مينامهنامه، كليه شيوه. با تصويب اين شيوهاستاز تاريخ تصويب قابل اجرا  رسيد و


