
 بسمه تعالی
 

  »ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی کهاد  نامه ایجاد و اجراي دوره آیین«
 

ر در دانشگاه به شرح زیـر  ئي داها ارشد رشته نامه ایجاد و اجراي دوره کهاد در مقطع کارشناسی آیین
 است: 
 

 ) برنامه آموزشی دوره کهاد1 هماد
واحد است که توسط دانشکده یا گروه میزبان از  9برنامه آموزشی هر دوره کهاد مشتمل بر حداکثر 

شود. گروه میزبان بر حسب رشته تحصیلی  دایر انتخاب می ارشد کارشناسیهاي  بین دروس دوره یا دوره
دانشجو دارنـد،   دانشجو، عالیق فردي و سوابق تجربی، دروسی را که بیشترین تأثیر را در توانمند سازي

واحد باشد که دانشـجو   9تواند بیش از  ریزي و ارائه خواهد کرد. تعداد واحد دروس پیشنهادي می برنامه
معاون آموزشی دانشـکده میزبـان، واحـدهاي     تأییدا با توجه به رشته اصلی خود و با از میان این واحده

 مورد نیاز براي دریافت گواهی دوره را اخذ خواهد کرد.
 ) چگونگی ایجاد دوره2 هماد

بـه شـوراي    را تکمیـل و » فـرم تعریـف دوره  «براي ایجاد دوره کهاد، گروه یا دانشکده میزبـان بایـد   
ریـزي و   شـوراي برنامـه   به تأییدبرنامه جهت  ،ردیس ارائه کند. پس از تصویب شوراآموزشی دانشکده/ پ

قابـل اجـرا    شود و پـس از ابـالغ   ریزي و نظارت آموزشی فرستاده می گسترش دانشگاه و اداره کل برنامه
 خواهد بود.

 ) شرایط پذیرش در دوره3 هماد
واحد درسی  8و گذراندن حداقل  ارشد، پس از نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی  -1-3
آموزشی دانشکده/ پردیس  هاي کهاد به معاونت توانند درخواست خود را براي شرکت در یکی از دوره می

 ارائه کنند. 
 پذیر است.  اخذ واحدهاي دوره کهاد تنها بین نیمسال دوم تا چهارم امکان تبصره:

باشد و در هیچ  15لی نباید کمتر از میانگین کل دانشجوي متقاضی در هر نیمسال تحصی -2-3
 هاي تحصیلی نیز مشروط نشده باشد. یک از نیمسال

تواند در یک دوره کهاد شرکت کند. ارائه درخواست براي  . هر دانشجو در مدت تحصیل تنها می3-3
 تغییر از یک دوره کهاد به دوره کهاد دیگر مجاز نیست.
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 ) مقررات آموزشی دوره4 ماده
واحد از دروس رشـته اصـلی خـود را     8دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی حداقل  -1-4

واحـد   12اخذ کند. حداکثر تعداد واحدهاي اخذ شده در هر نیمسال با احتساب واحدها ي دوره کهـاد  
 است .
 ارشد به اتمام برسد. نامۀ کارشناسی کهاد باید قبل از دفاع از پایان واحدهاي دوره -2-4 
ارشد مطابق مصوبات  اخذ دروس دوره کهاد مشمول پرداخت شهریه متغیر دروس کارشناسی -4-4

 هیأت امناي دانشگاه است.
 نمرات دروس دوره کهاد در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو تاثیري نخواهد داشت.  -5-4
اگر میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو در دوره اصلی، بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر  -7-4

 باشد یا مشمول سنوات اضافی شود گواهی دوره کهاد صادر نخواهد شد. 15از 
 ) دریافت گواهی دوره5ماده 

دانشجو بعد از اخذ و گذراندن همـه واحـدهاي موظـف رشـته اصـلی، درصـورتی کـه دروس         -1-5
آمـوختگی خـود،    تواند بعد از اتمام فرآیند دانش ص شده دوره کهاد را با موفقیت گذرانده باشد، میمشخ

کند. این گواهی با امضاي رییس دانشـکده میزبـان و ریـیس دفتـر      درخواستاخذ گواهی دوره کهاد را 
 هاي آزاد دانشگاه صادر خواهد شد. آموز ش

ارشد  نامه دوره کارشناسی ت بیان نشده است، مقررات آییننامه به صراح در مواردي که در این شیوه
 ناپیوسته دانشگاه مالك تصمیم گیري خواهد بود.
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 ارشد فرم تعریف دوره کهاد در مقطع کارشناسی
 

 گرایش کهاد: عنوان رشته/
 پردیس:      دهنده: دانشکده/ گروه ارائه

 الف. شرایط و ظرفیت پذیرش
     هاي مجاز به شرکت در دوره کهاد:  گرایش رشته/

 گروه (پردیس مربوطه) دانشکده/    گرایش عنوان رشته/ 
   .......................           .................................................. 
   .......................           .................................................. 
   .......................           .................................................. 
   .......................           .................................................. 
o  /تواند وارد دوره کهاد شود: اصلی که دانشجو میهایی در دوره  نیمسال نیمسال 
o  :ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کهاد در هر نیمسال 
o  :حداقل میانگین کل داوطلب در هنگام درخواست شرکت در دوره کهاد 
o  :مهلت ارائه درخواست شرکت در دوره کهاد در هر نیمسال 
o  :شرایط دیگر 

 محتواي آموزشی دوره ب.
 کهاد: ي دورةها حدحداقل و حداکثر وا

 هاي هر درس و پیش نیازهاي احتمالی آن  لیست دروس قابل اخذ در دوره کهاد، تعداد واحد
 نیازها پیش تعداد واحد  عنوان درس

.................................        .........       ................................ 

.................................         .........       ................................ 

.................................        .........       ................................ 
 

 تاریخ تکمیل فرم:      کننده فرم: نام و سمت تکمیل
  


