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 دوره کهاد و اجراي ایجادنامه شیوه

 دانشگاه تهران و دکتري عمومی دامپزشکی طع کارشناسیادانشجویان مقویژه 
 

 هدف

این نیاز  از سوي دیگر، اي بین رشته هايپژوهشو رشد سو از یکهاي مختلف علوم و فناوري  روزافزون زمینهافزایی و همپیوند 
هاي تحصیلی دیگر  که عالوه بر فراگیري عمیق یک رشته تخصصی، از مبانی و فنون رشته استرا براي دانشجویان ایجاد کرده

ر را دیگ  دروسی منتخب از یک رشته ،ایجاد این امکان که دانشجویان عالوه بر تحصیل در رشته اصلی آگاهی داشته باشند.نیز 
داشتن  . همچنین،شود میویژه  دوره تحصیل ا اینآموختگانی بدانشنیز فراگیرند، باعث گسترش بازار کار داخلی و خارجی براي 

 د.شخواهد آموختگان دانش اي مؤثر بین رشتهکارآفرینانه و هاي  فعالیت  کننده دید کافی نسبت به حداقل دو رشته، فراهم

-می ها، اجراي این دورهس قابل ارائهو درو هاتنوع و گستردگی رشته تهران به عنوان دانشگاه جامع،باتوجه به ظرفیت دانشگاه 
 وکار، کارآفرینی و پاسخگویی به هاي کسبایجاد محیط آموختگان این دانشگاه دردانش تواند تاثیر به سزایی در توانمندسازي

 جامعه داشته باشد. یتخصصنیازهاي 

الزم در  هاي و مهارت دانشفراگیري نامه، واجد شرایط مندرج در این آییندر راستاي تشویق دانشجویان و  فوقبا توجه به نکات 
نحوه "اساس آیین نامه  برحاضر آیین نامه  .فراهم خواهد شد طی دوره کهادبا ، اي بین رشتهبصورت   هاي مرتبطرشتهیکی از 

کمیته  27/4/1396 در جلسه مورخ  شوراي آموزشی دانشگاه تدوین و 20/8/1383مصوب مورخ "واحدهاي مازاد اخذ و گذراندن
 1396-97از ابتداي سال تحصیلی  ،طی مراحل مندرج واین دوره با رعایت مفاد آن . به تصویب رسید شوراي آموزشیمنتخب 

 اجرا است.قابل تهران دانشگاه اي دامپزشکیو دکتري حرفه هاي کارشناسیکلیه رشته براي

 : تعاریف

شود که هاي کارشناسی دایر دانشگاه اطالق میبه دوره دکتري عمومی دامپزشکی و یا یکی از دوره دوره اصلی:
 .دانشجو/دانشجویان آن دوره متقاضی شرکت در دوره کهاد باشند

ها براي گروهها / دانشکدهواحد است که توسط یکی از  24و حداکثر  18دوره آموزشی کوتاه مدت با حداقل منظور  :کهاد ورهد
 شود. نامه با آن رشته ارائه میهاي مشمول این آیینآشنایی دانشجویان سایر رشته

 . شودحسوب میکارشناسی آن دانشکده م مقطعاست که دانشجو  یا گروهی دانشکده :اصلی / گروه انشکدهد

 نماید. است که دوره کهاد را ارائه می یا گروهی دانشکده :میزبان / گروه دانشکده

 کهاد برنامه آموزشی دوره :1ماده

یا میزبان از بین دروس دوره یا گروه دانشکده  که توسط واحد است. 24و حداکثر  18حداقل برنامه آموزشی هر دوره مشتمل بر 
واحد باشد که  24تواند بیش از میهر دوره پیشنهادي دروس  شود. تعداد واحدمیانتخاب  شناسی دایر در آن واحدکارهاي دوره



 

براي  حداقل تعداد واحدهاي مصوبموظف به اخذ دانشجو متناسب با رشته اصلی خود و با تایید معاون آموزشی دانشکده میزبان، 
 .استدریافت گواهی طی دوره 

 دوره ایجادنحوه – 2ماده 

ي آموزشی شورابه  تصویبو براي  تکمیلرا » دورهفرم تعریف « دانشکده میزبانیا گروه  الزم است کهاد دوره ایجادبراي 
دوره براي بررسی، اظهار نظر و تایید برنامه آموزشی در شوراي مزبور،  دوره تصویبپس از مربوطه ارائه نماید.  دانشکده/پردیس

، اداره کلاین دوره توسط برنامه آموزشی از تایید  بعد .گرددارسال می آموزشی دانشگاه نظارتریزي و  اداره کل برنامهبه 
 را خواهند داشت.، امکان شرکت در دوره دوره پذیرششرایط  واجددانشجویان 

 

 پذیرش دورهشرایط  – 3ماده 

و  سال دوم تحصیلپس از پایان نیمدانشگاه تهران  و دکتري عمومی دامپزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی -3-1
به معاونت آموزشی دانشکده  هاي کهادشرکت در یکی از دورهخود را براي درخواست  توانند میواحد  24گذراندن حداقل 

 نمایند. ارائهخود 

 باشد. 14 نباید کمتر از ،پذیرشدر زمان ارائه درخواست دانشجو کل  میانگین -3-2

 شده باشد.هاي ماقبل مشروط  سالیک از نیم ، دانشجو نباید در هیچدر زمان ارائه درخواست -3-3

 یک دوره کهاد را دارد. در مدت تحصیل خود فقط امکان ارائه درخواست براي طیهر دانشجو  -3-4

 را ندارند. کنند اجازه شرکت در این دوره می همزمان استفادهبصورت نامه تحصیل در دو رشته  دانشجویانی که از آیین -3-5

 یان مقطعدانشجوبترتیب براي  و چهاردهمنیمسال هفتم  ،کهاد دورهدر  پذیرشآخرین نیمسال مجاز براي ارائه  -3-6
 است. و دکتري عمومی دامپزشکی  کارشناسی

شود، واحدهاي دوره کهاد بایستی نامه جزو واحدهاي اجباري دوره تحصیل محسوب میهایی که پایاندر مورد رشته -3-7
 نامه به اتمام برسد.قبل از دفاع از پایان

 

 دوره مقررات آموزشی – 4اده م

هاي آموزشی دوره کارشناسی /  نامه آیین تابعتوسط دانشجو  نیمسالواحدهاي اخذ شده در هر تعداد  حداقل و حداکثر -4-1
 دکتري عمومی دامپزشکی است.

 رشته اصلی خود را اخذ نماید.  واحد از دروس 12دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل   -4-2

(در زمان  دوره مشمول پرداخت شهریه متغیر دروس کارشناسی مطابق مصوبات هیات امناي دانشگاه اخذ واحدهاي -4-3
یا باالتر باشد، دانشجو از پرداخت شهریه دروس دوره کهاد و  17دانشجو میانگین کل که باشد. در صورتی  می اخذ درس)

 اخذ شده در نیمسال بعدي معاف خواهد بود.
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دانشجو موظف است دروس دوره را در سقف  .مجاز نیستدرس و مهمانی تفاده از ضوابط تکبا اس اخذ دروس دوره -4-4
 ثبت نام در نیمسال عادي اخذ نماید.با و  اصلیسنوات مجاز دوره 

کل دانشجو تأثیري نخواهد  سال اخذ دروس مزبور و همچنین میانگیننیم در میانگین نمرات دروس اخذشده دوره -4-5
دوره این   سودر و بعنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصیلی دانشجویان با کد خاص دوره درج خواهد شد. داشت.

 د.نشو نمیدانشجو  اصلی دورهجایگزین دروس اختیاري 

شود و یا سنوات او از ده  14 کمتر ازبعد از پذیرش در دوره کهاد ال تحصیلی دانشجو سیک نیم میانگینچنانچه  -4-6
 صادر نمی شود.کهاد براي دانشجوي مزبور  اهی دورهیشتر شود گوبال نیمس

 نامه آموزشی دوره اصلیحداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو در دانشگاه در رشته اصلی و این دوره مطابق آیین -4-7
 در دوره کهاد مجاز نیست. صرفاً براي تحصیلاست. تمدید سنوات مازاد 

شرکت کرده است، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاري دانشگاه در دوره اصلی خود هاد کدانشجویی که در دوره  -4-8
خواهد بود و تفاوتی در اجراي مقررات آموزشی اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غیبت، مشروطی، سنوات و سایر موارد 

 ایجاد نخواهد شد.

 مشابه دیگر مجاز نیست.ارائه درخواست براي تغییر از یک دوره کهاد به دوره  -4-9

 دریافت گواهی دوره –5ماده 

را با دوره کهاد  مشخص شده  تی که دروس، در صوردانشجو بعد از اخذ و گذراندن کلیه واحدهاي موظف رشته اصلی -5-1
این گواهی . نماید کهاد گواهی دورهدرخواست اخذ  خود، آموختگی فرآیند دانش تواند بعد از اتمام میموفقیت گذرانده باشد، 

 .شودصادر میدانشگاه هاي آزاد  آموزش رییس دانشکده میزبان و رییس دفتر امضاي با

در دانشکده میزبان خواهد بود که با پیشوند گواهی دوره کهاد اصلی عنوان گواهی دوره کهاد، یکسان با عنوان دوره  -5-2
 متمایز خواهد شد.  از عنوان مدارك دوره اصلی در دانشکده میزبان  ،در عنوان گواهی

 

در مورخ به تصویب رسید.  27/4/1396ده بند) در کمیته منتخب شوراي آموزشی مورخ جهنامه در پنج ماده (شامل این آیین
و دکتري عمومی  وره کارشناسی پیوستهنامه د آیینمقررات ، بیان نشده استبه صراحت  نامه آییندر این مواردي که خصوص 
 گیري خواهد بود. تصمیم و مالك دانشگاه مرجع جاري دامپزشکی

                                                             

 معاونت آموزشی دانشگاه تهران                                                                                                                   
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