آییننامه آموزشی مقطع سطح چهار جامعه السهرا

فصل اول :تعاریف
هاده  .1سغح چْاس:
سغح چْاس آهَصضی ـ پژٍّطی ،سغحی اص تحػیالت حَصٍی است وِ عالب پس اص گزساًذى ایي دٍسُ ،تَاى تذسیس،
تحمیكً ،مذ ،اسائِ ًظش ٍ پاسخ تِ ًیاصّای ػلوی ٍ تخػػی دس سضتِ تحػیلی خَد سا وسة وشدُ ٍ پس اص اتوام ایي دٍسُ (تا
حذالل هؼذل  ٍ 41احشاص غالحیت اخاللی ٍ ػلوی ٍی) ٍ دفاع اص سسالِ ػلوی خَد ،هَفك تِ دسیافت «داًطٌاهِ سغح چْاس»
دس آى سضتِ هیضًَذ.
تَضیح :تش اساس هػَب  863ضَسای ػالی اًمالب فشٌّگی ،داسًذگاى هذسن سغح چْاس حَصُ ،اص تواهی هضایای
ػلوی ٍ استخذاهی فاسؽالتحػیالى دٍسُ «دوتشی» داًطگاُّا تشخَسداس خَاٌّذ تَد.
هاده  .2دسٍس خثشاًی:
دس غَستی وِ علثِ ،دسٍسی سا دس همغغ لثل ًگزساًذُ تاضذ ،هَظف است اضافِ تش ٍاحذّای دسسـی هػـَب ،تـِ تطـخیع
گشٍُ ػلوی ٍ هغاتك تشًاهِ آهَصضی ،دسٍس خثشاًی سا تگزساًذ .ایي دسٍس دس واسًاهِ تحػیلی ثثت ضـذُ ٍلـی دس هیـاًگیي
ًوشات ٍ سٌَات تحػیلی هحاسثِ ًویضَد.
هاده  .3دسس پیصًیاص:
دسسی وِ فْن دسس دیگش ٍ دسن هغالة آى ،هثتٌی تش گزساًذى آى است ٍ تایذ لثل اص آى دسس اسائِ گشدد.
هاده  .4وویسیَى هَاسد خاظ:
ضَسایی هتطىل اص :هؼاٍى آهَصش ،هذیش هشوض تخػػی ،هذیش ٍ دتیش آهَصضی گشٍُ ػلوی هشتَط است وِ دس هَاسد خاظ
تػوینگیشی هیًوایذ.

فصل دوم :نظام آهوزشي و طول دوره
هاده ً .5ظام آهَصضی سغح چْاس هثتٌی تش ًظام ًیوسالی ٍاحذی است ٍ اسصش ّش دسس تا تؼذاد ٍاحذّای آى دسس
سٌدیذُ هیضَد.
هاده  .6حذاوثش صهاى هداص تشای اتوام دٍسُ (تذٍى احتساب هشخػىّای هداص تحػیلى ،صهاى الصم تشاى گزساًذى دسٍس
خثشاًی ٍ تذٍیي پایاىًاهِ) حذالل پٌح ٍحذاوثش ًُِ ًیوسال است.
هاده  .7هذت صهاى ّش ًیوسال تحػیلیّ 46 ،فتِ ٍ ّش دٍسُ تاتستاًی ،دس غَست تشگضاسی ،حذاوثش ّ 1فتِ آهَصضی
هیتاضذ.
هاده  .8حذالل خلسات تشای ّش ٍاحذ دسسی  41خلسِ تَدُ ٍ دس غَست تطىیل ًطذى ایي تؼذاد خلسات ،آى دسس،
«ًاتوام» اػالم ضذُ ٍ تایذ دس تشم تؼذ تىویل ٍ ًوشُ ًْایی آى اػالم ضَد.
تثػشُ :تذسیس ًطذى حذالل  38دسغذ سشفػلّای یه دسس ،دس حىن «دسس ًاتوام» است.
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هاده  .9تؼذاد ٍاحذّای دسسی دس سغح چْاس ،تِ تٌاسة سضتِ ٍ گشایص تحػیلی ،حذالل  ٍ 08حذاوثش ٍ 68احذ است
وِ ٍ 18احذ سسالِ ػلوی ،تِ آى افضٍدُ هیضَد.
تثػشُّ :4ش ٍاحذ دسسی ًظشی ،تِ تؼذاد  46ساػت ٍ ّش ٍاحذ دسسی ػولی ،تِ تؼذاد  81ساػت اسائِ هیگشدد.
تثػشُ :1آى دستِ اص پزیشفتِضذگاًی وِ داسای هذسن سغح سِ غیشهشتثظ ّستٌذ تایذ ػالٍُ تش دسٍس هػَب،
دسٍسی سا وِ گشٍُ ػلوی تِ ػٌَاى دسٍس خثشاًی هؼیّي هیوٌذ ،تگزساًٌذ.

فصل سوم :انتخاب واحذ
هاده  .11علثِ هَظف است تش اساس تمَین آهَصضی ،دس ّش ًیوسال تحػیلی الذام تِ اًتخاب ٍاحذ ًوایذ .اًتخابٍاحذ
ًىشدى دس ٍلت همشّس ،تِ هٌضلِ اًػشاف اص تحػیل است.
تثػشُ :دس غَست ٍخَد ػزس هَخِ ،تػوینگیشی تِ ػْذُ وویسیَى هَاسد خاظ خَاّذ تَد.
هاده  .11هیضاى هداص اًتخاب ٍاحذ دس ّش ًیوسال تحػیلی ،حذالل  ٍ 3حذاوثش ٍ 41احذ است.
تثػشُ :4علثِای وِ هطشٍط هیضَد دس ًیوسال تؼذ ًویتَاًذ تیص اص حذالل ٍاحذ سا اًتخاب وٌذ.
تثػشُ :1علثِ دس آخشیي ًیوسال تحػیلی ،اص سػایت ضشط حذالل ٍاحذ هؼاف است.
تثػشُ :8دس ًیوسال آخش ،علثِ هداص تِ اًتخاب دٍ ٍاحذ تیص اص حذاوثش هداص اًتخاب ٍاحذ خَاّذ تَد.
تثػشُ :1ایي همذاس تشای دٍسُ حضَسی تاتستاًی ،دس غَست اسائِ ،تا چْاس ٍاحذ خَاّذ تَد.
هاده  .12حزف اضغشاسی تواهی دسٍس دس یه ًیوسال تحػیلی ،تؼذ اص صهاى حزف ٍ اضافِ ،تٌْا دس غَستى هداص است
وِ تٌا تِ تطخیع وویسیَى هَاسد خاظ ،علثِ لادس تِ اداهِ تحػیل دس آى ًیوسال ًثاضذ .دس ایي غَست ،آى ًیوسال حزف
ضذُ ٍ خضٍ سٌَات تحػیل علثِ لشاس خَاّذ گشفت.

فصل چهارم :حضور و غياب
هاده  .13حضَس علثِ دس تواهی تشًاهِّای آهَصضی ٍ پژٍّطی الضاهی است.
هاده  .14غیثت غیشهَخِ والسی ٍ اهتحاًی هَخة دسج ًوشُ غفش دس آى دسس هی گشدد.

تثػشُ :4غیثت والسی ،فمظ تا همذاس یه ضاًضدّن تؼذاد خلسات ّش دسس ٍ تٌْا تا دسخَاست وتثی اص وویسیَى هَاسد
خاظ ٍ هَافمت آى همذٍس است .غیثت هَخِ تذٍى هدَص ،هَخة حزف دسس هیضَد.
تثػشُ :1غیثت هَخِ اهتحاًی ،هَخة حزف آى دسس هیگشدد.
تثػشُ :8دس ّش دٍ غَست (هَخِ یا غیشهَخِ) علثِ هَظف است دس اٍلیي ًیوسال اسائِ دسس ،آى سا تِ غَست هؼاف اص
والس ٍ تذٍى لحاػ دس حذالل ٍ حذاوثش ٍاحذّای اًتخاتی ًیوسال علثِ ،اًتخاب ٍ فمظ دس اهتحاى پایاى ًیوسال آى
ضشوت ًوایذ.

فصل پنجن :ارزشيابي تحصيلي
هاده  .15اسصضیاتی پیطشفت تحػیلی علثِ دس ّش دسس تش اساس فؼالیتّای آهَصضی ٍ پژٍّطی تِ ّوشاُ اهتحاًات وتثی ٍ
ضفاّی ،تِغَست ػذدی تیي غفش تا تیست تؼییي هیضَد.
هاده  .16حذالل ًوشُ لثَلی دس اهتحاى وتثی ٍ ضفاّی ّش دسس  41هیتاضذ.
2

هاده ً .17وشات ولیِ دسٍس ،اػن اص لثَل ٍ هشدٍد ،دس واسًاهِ تحػیلی ثثت ٍ دس هحاسثِ هیاًگیي ًوشات هٌظَس هیضَد.
هاده  .18دس غَستی وِ هیاًگیي ًوشات دس یه ًیوسال ووتش اص  41تاضذ ،علثِ هطشٍط خَاّذ ضذ.
هاده  .19وسی وِ دس عَل دٍسُ تحػیلی ،دٍ تاس هطشٍط ضَد اص اداهِ تحػیل هحشٍم خَاّذ ضذ.
هاده  .21اهىاى هؼادلساصی دسٍس دس ایي همغغ تحػیلی ٍخَد ًذاسد.
هاده  .21علثِ هَظف است پس اص اتوام ٍاحذّای آهَصضی ٍ لثل اص دفاع اص سسالِ ػلوی دس «آصهَى خاهغ» ضشوت ٍ ًوشُ
لثَلی وسة ًوایذً .حَُ ٍ ضشایظ تشگضاسی آصهَى تِ لشاس صیش است:
 .4علثِ ای وِ ولیِ ٍاحذّای دسسی خَد سا تا هَفمیت گزساًذُ ٍ هیاًگیي ول ًوشات آًْا اص  46ووتش ًثاضذ ،هداص تِ
ضشوت دس آصهَى خاهغ تَدُ ٍ هی تایست دس اٍلیي ًَتت تشگضاسی آصهَى خاهغ ضشوت وٌذ.
 .1دس غَستی وِ علثِ تِ خاعش ػزس هَخِ دس هَػذ همشس ،آهادگی ضشوت دس آصهَى سا ًذاضتِ تاضذ تا هَافمت
وویسیَى هَاسد خاظ ،آصهَى خاهغ اٍ حذاوثش سِ ًیوسال تِ تؼَیك هی افتذ.
 .8آصهَى ،اص هحتَای دسٍس تخػػی سضتِ هشتَط دس پٌح دسس (سِ دسس تِ غَست وتثی ٍ دٍ دسس تِ غَست
ضفاّی) غَست هیپزیشد.
 .1سْن اسصیاتی وتثی  08 ،دسغذ ٍ سْن اسصیاتی ضفاّی  88دسغذ اهتیاص هی تاضذ.
 .0ضشطلثَلی دس آصهَى خاهغ ،وسة حذاللًوشُ  41اص ّشیه اص دسٍس ٍوسة هیاًگیي ًوشات حذالل  40هیتاضذ.
تثػشُ :4علثِ دس غَست لثَل ًطذى دس آصهَى خاهغ ،فمظ تشای یهتاس دیگش هی تَاًذ دس آصهَى تؼذی ضشوت
ًوایذ .ضشوت تشای تاس سَم ،هٌَط تِ ًظش وویسیَى هَاسد خاظ است.
تثػشُ :1دس غَستی وِ علثِ ػلی سغن وسة حذ ًػاب هؼذلً ،تَاًذ دس یىی اص دسٍس ًوشُ لثَلی سا دسیافت وٌذ،
تایذ دس ًَتت تؼذی اهتحاى خاهغ ،فمظ دس آصهَى هشتَط تِ ّواى دسس ضشوت ًوایذ.
تثػشُ :8دس غَست لثَل ًطذى علثِ دس آخشیي آصهَى هداص ،اص اداهِ تحػیل ٍ دسیافت هذسن تحػیلی هحشٍم
هیگشدد.

فصل ششن :تحصيل هوسهاى ،ههواى و انتقال
هاده  .22تحػیل ّوضهاى دس دٍ تشًاهِ آهَصضی یا دٍ همغغ تحػیلی خاهؼِ الضّشا ٍ دیگش هشاوض آهَصضی حَصٍی ٍ
داًطگاّی اهىاى پزیش ًیست.
تثػشُ :هَاسد ٍیژُ ،تِ وویسیَى هَاسد خاظ اسخاع هیضَد.
هاده  .23هیْواى ضذى عالب خاهؼِ الضّشا دس هشاوض حَصٍی خَاّشاى ٍ پزیشش هیْواى اص دیگش حَصُّای ػلویِ فمظ
تشای یه ًیوسال تا ضشایظ ریل تالهاًغ است:
 .4سػایت حذالل ٍ حذاوثش ٍاحذ هداص تشای اًتخاب ٍاحذ؛
 .1هَافمت ٍاحذ آهَصضی هثذأ ٍ همػذ؛
 .8حَصُ ػلویِ هَسدًظش تایذ خاسج اص لن ٍالغ ضذُ تاضذ.
هاده  .24اسائِ ًوشات ٍاحذّایی وِ علثِ تِ غَست هیْواى دس هشاوض دیگش گزساًذُ است ،تشای اداهِ تحػیل دس
خاهؼِالضّشا الضاهی است.
هاده  .25اًتمال علثِ خاهؼِ الضّشا تِ دیگش حَصُّا ٍ تالؼىس هداص ًویتاضذ.
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فصل هفتن :هرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
هاده  .26علثِ دس عَل دٍسُ تحػیل (غیش اص ًیوسال اٍل) ،دس غَست ضشٍست ٍ تطخیع وویسیَى هَاسد خاظ ،هیتَاًذ
تشای ً 1یوسال اص هشخػی تحػیلی استفادُ ًوایذ.
هاده  .27اًػشاف اص تحػیل غشفاً پس اص اسائِ دسخَاست وتثی تَسظ علثِ ٍ هَافمت وویسیَى هَاسد خاظ هداص تَدُ ٍ
دس غیش ایي غَستّ ،ضیٌِ دٍسُ تایذ تَسظ علثِ پشداخت ضَد.

فصل هشتن :رساله علوي
هاده  .28علثِ هَظف است پس اص گزساًذى حذالل  ٍ 48حذاوثش ٍ 88احذ دسسی ،هَضَع سسالِ ػلوی ٍ عشح تفػیلی
آى سا تِ تػَیة وویتِ پایاىًاهِ گشٍُ ػلوی هشتَط تشساًذ .تٌاتشایي ،اًتخاب ٍاحذ علثِ پس اص سمف هزوَس ،هٌَط تِ
تػَیة عشح تفػیلی پایاىًاهِ هیتاضذ.
تثػشُ :ضَاتظ هشتَط تِ اًتخاب ٍ تػَیة هَضَع ،ویفیت ٍ وویّت پایاىًاهِ ٍ اسصیاتى ًْایى آى دس آییيًاهِ
هشتَط تؼییي ضذُ است.
هاده  .29هدَص دفاع اص پایاىًاهِ هٌَط تِ ضشایظ ریل است:
 .4چاج یا اخز هدَص چاج دٍ همالِ ػلویپژٍّطی دس هدالت هؼتثش داسای هدَص؛
 .1لثَلی دس آصهَى خاهغ.
هاده  .31علثِ هلضم است تؼذ اص تػَیة عشح تفػیلی ،ظشف هذت حذالل یه سال ٍ حذاوثش سِ سال ،سسالِ ػلوی سا
تذٍیي ٍ تحَیل دّذ.
تثػشُ :4دفاع اص سسالِ ػلوی لثل اص یهسال ،هٌَط تِ هَافمت وویسیَى هَاسد خاظ است.
تثػشُ :1دس غَستیوِ سسالِ ػلوی خْت تذٍیي تِ تیص اص سِسال ،صهاى ًیاص داضتِ تاضذ ،ایي هْلت پس اص
دسخَاست وتثی علثِ ،تأییذ استاد ساٌّوا ٍ تػَیة وویتِ پایاىًاهِ ،تِ هذت ضص هاُ توذیذ خَاّذ ضذ .دس غَستی
وِ دسخَاست هزوَس تِ دلیل فشصًذآٍسی تاضذ تا ضص هاُ دیگش ًیض اهىاى توذیذ ٍخَد داسد.
هاده  .31پس اص اتوام صهاى فَق ،اسائِ ٍ تحَیل پایاىًاهِ تا سِ هاُ تا وسش یه ًوشُ ،لاتل اًدام است ٍلی پس اص آى ،سسالِ
ػلوی ًادیذُ گشفتِ ضذُ ،علثِ اص دسیافت هذسن تحػیلی هحشٍم هیضَد.

*****
ایي آییيًاهِ تا  3فػل 84 ،هادُ ٍ  43تثػشُ دس تاسیخ  18آتاى  4836تَسظ هؼاًٍت آهَصش خاهؼِالضّشا تذٍیي ٍ
تِ تأییذ هذیش هحتشم خاهؼِ الضّشا سسیذ.
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