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

داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻔﺎی ھر ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺑﮫ ﻓراﮔﯾری درس
ﯾﺎ دروﺳﯽ ﺧﺎص در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دروس در ﻗﺎﻟب آﻣوزﺷﮭﺎی آزاد ،را ﺗدوﯾن و ﺑﮫ ﻣورد
اﺟرا ﻣﯽ ﮔذارد.
ﻣﺎده  .۱اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳﮭﯾﻼت اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ طﺑق ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑرای ﻋﻣوم آزاد اﺳت.
ﻣﺎده  .۲ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دروس آزاد داﻧﺷﮕﺎه را طﺑق اﯾن ﺷﯾوهﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﯽﮔذراﻧﻧد داﻧش ﭘذﯾر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣﺎده  :۳ﺷراﯾط و ﺿواﺑط :
-

داﻧش ﭘذﯾر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب درس از ﻣﻘطﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻗﺑل آن را دارد

-

ﺗﺑﺻره :ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ رﺷﺗﮫ
ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز درس ﯾﺎ دروﺳﯽ را طﺑق اﯾن ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ اﺧذ و ﺑﮕذراﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب درس از ﮐﻠﯾﮫ
ﻣﻘﺎطﻊ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن وﺟود دارد.

-

ﺷﯾوه اراﺋﮫ دروس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت.

-

دروس اراﺋﮫ ﺷده از رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺻوب و در ﺣﺎل اﺟرای داﻧﺷﮕﺎه اﺳت.

-

داﻧش ﭘذﯾر از ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘف  ۱۸واﺣد و از ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﺗﺎ ﺳﻘف  ۹واﺣد و از دﮐﺗرای
ﻋﻣوﻣﯽ داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻘف  ۲۴واﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب درس اﺳت.

-

ﺛﺑت ﻧﺎم در اﯾن دوره ﺣﻘﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده داﻧش ﭘذﯾر از ﺗﺳﮭﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎه ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺳﻣﯽ ﺧود اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ-
ﮐﻧد.

-

داﻧش ﭘذﯾر ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺷرﮐت در آزﻣون ھﺎی ﻣﯾﺎن ﺗرم و ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم و ﮐﺳب ﻧﻣره ﻗﺑوﻟﯽ از دروس اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﺳت.

-

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

-

ﺷﮭرﯾﮫ دروس ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌرﻓﮫ ﻣﺻوب داﻧﺷﮕﺎه اﺧذ ﻣﯽﺷود.

-

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ داﻧش ﭘذﯾر در ﯾﮑﯽ از رﺷﺗﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،دروس ﮔذراﻧده ﺷده ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن رﺷﺗﮫ
ﺑراﺳﺎس ﻣﻘررات آﻣوزﺷﯽ در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد ﮔروه ﺗطﺑﯾق و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

اﯾن ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ﺳﮫ ﻣﺎده و ﯾﮏ ﺗﺑﺻره و ﻧﮫ ﺑﻧد در ﺟﻠﺳﮫ ﻣورخ  ۱۳۹۹/٤/۳ﺷورای آﻣوزﺷﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.

