
 آزاد دانشگاه تھران از برنامھ ھای درسی مصوب در قالب آموزشھای دروس ارائھ شیوه نامھ 
 

 

عالقمندان بھ فراگیری درس  یدانشگاه تھران، بھ منظور ایفای ھر چھ بھتر مسئولیت اجتماعی خود و پاسخگویی بھ تقاضا

را تدوین و بھ مورد در قالب آموزشھای آزاد،  دروسارائھ شیوه نامھ یا دروسی خاص در رشتھ ھای تخصصی مختلف، 

 .اجرا می گذارد

 

 . عموم آزاد است ایاستفاده از تسھیالت این آیین نامھ طبق شرایطی کھ اعالم می گردد، بر. ۱ماده 

 .شوندگذرانند دانش پذیر نامیده میانتخاب و مینامھ طبق این شیوهکسانی کھ دروس آزاد دانشگاه را . ۲ماده 

 :شرایط و ضوابط : ۳ماده 

 از مقطعی است کھ مدرک تحصیلی ماقبل آن را دارد رسدانش پذیر مجاز بھ انتخاب د -

فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی عالوه بر مقطع کارشناسی ارشد می توانند از مقطع کارشناسی رشتھ : تبصره -

ھمچنین امکان انتخاب درس از کلیھ . اخذ و بگذرانند شیوه نامھھای دیگر نیز درس یا دروسی را طبق این 

 . مقاطع پایین تر برای کلیھ فارغ التحصیالن و دانشجویان وجود دارد

 .استالکترونیکی ارائھ دروس شیوه   -

 .از رشتھ ھای مصوب و در حال اجرای دانشگاه استئھ شده ادروس ار -

واحد و از دکترای  ۹ع کارشناسی ارشد تا سقف و از مقطواحد  ۱۸قف تا ساز مقطع کارشناسی دانش پذیر  -

 . استواحد مجاز بھ انتخاب درس  ۲۴عمومی دامپزشکی تا سقف 

-ایجاد نمی خوددانشجویان رسمی دانشگاه برای دوره حقی برای استفاده دانش پذیر از تسھیالت  این ثبت نام در -

 .کند

 . رم و کسب نمره قبولی از دروس انتخابی استدانش پذیر ملزم بھ شرکت در آزمون ھای میان ترم و پایان ت -

 . پس از گذراندن دروس، گواھی واحدھای گذرانده شده بھ دانش پذیر اعطاء می شود -

 .شودمصوب دانشگاه اخذ میشھریھ دروس بر اساس تعرفھ  -

گذرانده شده مرتبط با آن رشتھ  چنانچھ دانش پذیر در یکی از رشتھ ھای رسمی دانشگاه پذیرفتھ شود، دروس -

 . اساس مقررات آموزشی در صورت تایید گروه تطبیق و پذیرفتھ می شودبر

 

شورای آموزشی  ۳/٤/۱۳۹۹ این شیوه نامھ مشتمل بر یک مقدمھ و سھ ماده و یک تبصره و نھ بند در جلسھ مورخ

 . دانشگاه بھ تصویب رسید و از تاریخ ابالغ قابل اجرا است


