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آییي ًاهِی آهَصضی ًظام تشهی
دٍسُی لیساًس هعْذ عالی علَم اسالهی اّل سٌت ٍ خواعت خٌَب ایشاى
ویژه دفتر آموزش های آزاد
هقذهِ
تذٍیي ایي آییي ًاهِ تِ هٌظَس تٌظین اهَس آهَصش هعْذ تشای تشتیت ًیشٍی اًساًی هتخصص ٍ هتٌاسة تا ًیاصّای خاهعِ ٍ
استفادُی تْیٌِ اص ظشفیتّای هَخَد دس خْت استقای سغح کیفی آهَصش عالب است.
هادُ  :1تعاسیف
 .1-1هعْذ :هؼْذ ػبلی ػلَم اسالهی اّل سٌت ٍ جوبػت جٌَة ایزاى.
 .2-1هعاًٍت آهَصضی :یکی اس هؼبًٍتّبی هؼْذ ػبلی است کِ هزجغ تػوینگیزی ٍ هسؤٍل اجزای آییيًبهِّب ٍ دستَرالؼولّبی
آهَسضی هؼْذ هیثبضذ.
 .3-1ضَسای آهَصضی هعْذ :ػبلیتزیي هزجغ تػوینگیزی هؼبًٍت آهَسضی هؼْذ است کِ ثِ هٌظَر تْیِ ،تذٍیي ٍ پیطٌْبد
ثزًبهِّبی آهَسضی ثِ هجلس هؼْذ ٍ کوک ثِ اهَر اجزائی تطکیل هیگزدد.
 .4-1اداسُ آهَصش :هجوَػِای است کِ جْت ایجبد ّوبٌّگی ثیي سیز هجوَػِّبی هؼبًٍت آهَسضی ٍ اجزایی کزدى هػَثبت ضَرا ٍ
ٍظبیف هؼبًٍت آهَسضی فؼبلیت هیکٌذ.
 -2دفتش آهَصشّای آصاد :ثِ هٌظَر گستزس ٍ تَسؼِ داهٌِ فؼبلیت آهَسش در هؼْذ ػبلی دفتز آهَسشّبی آساد سیز ًظز هؼبًٍت
آهَسضی تطکیل گزدیذُ کِ هسئَل اجزای آهَسشّبیی غیز اس آهَسش رٍ در رٍ هی ثبضذ.
 .1-2آهَصش سسوی :هٌظَر ضیَُی آهَسضی است کِ عبلت الؼلن ثِ غَرت حضَری در یکی اس اقسبم هؼْذ تحػیل هیکٌذ.
 .2-2آهَصش غیش حضَسی :هٌظَر ضیَُ آهَسضی است کِ عبلت الؼلن ثِ غَرت غیزحضَری تحػیل هیکٌذ.
 .3-2کاسآهَصی :آهَسضی است کِ ثزای ارتقبی سغح داًص ،کبرآیی ٍ تَاًبیی عالة در اقسبم تَسظ ادارُی کبرآهَسی ثزگشار هیگزدد.
 .4-2کاسٍسصی :دٍرُای کِ در آى عبلت الؼلن ثؼذ اس گذراًذى هزحلِی ػلوی دٍرُی ػبلی ،ثِ هذت یک سبل داًص خَد را ثِ غَرت
ػولی تکویل هیکٌذ.
ٍ .5-2احذ دسسی :یک ٍاحذ درس ًظزی ،هقذار درسی است کِ هفبد آى عی  12جلسِی یک ٍ ًین سبػتِ (هجوَػب  18سبػت)
آهَسش دادُ هیضَد .ایي سهبى ثزای ّز ٍاحذ درس ػولی  48سبػت هیثبضذ.
 .6-2داًصآهَختِ :فزدی است کِ یکی اس دٍرُّبی تحػیلی را ثب هَفقیت ثِ اتوبم ثزسبًذ ٍ ثزاثز ضَاثظ هؼیي ،گَاّی یب داًطٌبهِی
هزثَط را دریبفت کٌذ.
 .7-2دسس عوَهی :درسی است کِ ثِ هٌظَر تَسؼِ ثخطیذى ثِ اعالػبت ػوَهی عالة ٍ ًیش آضٌبیی ثب رٍشّبی ػلوی ارائِ
هیضَد.
 .8-2دسس پایِ :در سی است کِ ثِ هٌظَر آهبدُ ًوَدى عالة ثزای گذراًذى سبیز درٍس اغلی ٍ ًیش افشایص اعالػبت ٍ تقَیت ثٌیِ ٍ
ثیٌص ػلوی عبلت الؼلن ٍ ّوچٌیي درک ثْتز سبیز درٍس رضتِی تخػػی ٍی ارائِ هیگزدد.
 .9-2دسس اصلی :درسی است کِ ثزای آهبدُ ًوَدى عبلت الؼلن ،تَسؼِ اعالػبت ٍ تقَیت ثٌیِ ٍ ثیٌص ػلوی ٍی ٍ درک ثْتز درٍس
تخػػی رضتِ ارائِ هیضَد.
 .11-2دسس تخصصی :درسی کِ غزفب ثِ هٌظَر کبرآییّبی ػلوی ٍ ػولی یک رضتِ تذریس هیضَد( .درٍس اغلی ٍ تخػػی یک
رضتِ را هیتَاى تحت ػٌَاى درٍس تخػػی عجقِثٌذی کزد)
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 .11-2سضتِ :هجوَػِی ثِ ّن پیَستِای اس درٍس است کِ ثب هحتَای خبظ در قبلت ثزًبهِّبی درسی در دٍرُّبی تحػیلی هختلف
ثِ اجزا گذاضتِ هیضَد.
ً .12-2یوسال تحصیلی :ثِ هذت سهبى  4هبُ تحػیلی کِ ضبهل سِ هبُ آهَسش ٍ یک هبُ اهتحبًبت ٍ هتؼلقبت آى هیثبضذ ،یک
ًیوسبل تحػیلی یب یک تزم تحػیلی گفتِ هیضَد.
ً .13-2یوسال تاتستاًی :هزکت اس ضص ّفتِ آهَسش ٍ یک ّفتِ اهتحبًبت هیثبضذ.
 .14-2سال تحصیلیّ :ز سبل تحػیلی اس دٍ ًیوسبل ٍ در غَرت ًیبس یک ًیوسبل تبثستبًی تطکیل هیگزدد.
 .15-2دسس خثشاًی :درسی است کِ ثِ تطخیع کویتِی پذیزش ،گذراًذى آى ثزای رفغ کوجَد داًص عبلت الؼلن در آغبس یب عی
دٍرُی تحػیلی هزثَعِ ضزٍری است.
هادُ ً :2ظام آهَصضی هعْذ عالیً ،ظام ٍاحذی است .دس ایي ًظام ،اسصش ّش دسس تا تعذاد ٍاحذّای آى دسس سٌدیذُ
هیضَد کِ تِ عٌَاى ضشیة آى دسس هحسَب هیضَد ٍ قثَلی ٍ یا عذم قثَلی عالة العلن دس یک دسس تِ ّواى دسس
هحذٍد است.
هادُ  :3عالة العلن هیتَاًذ دٍسُ لیساًس سا حذاقل دس ً 7یوسال ٍ حذ اکثش دس ً 11یوسال تِ پایاى تشساًذ.
هادُ  :4اخشای دٍسُّای کاسآهَصی ٍ کاسٍسصی تش اساس هذت تعییي ضذُ دس آییيًاهِی کاسآهَصی هیتاضذ.
هادُ  :5تعذاد ٍاحذّای اسائِ ضذُ دس ّش ًیوسال ٍ 15احذ ًظشی هیتاضذ.
تثصشُ  :1در غَرت غالحذیذ دفتز آهَسشّبی آساد ،عبلت الؼلن هیتَاًذ در ّز ًیوسبل حذاقل  ٍ 12حذاکثز ٍ 18احذ درسی
اًتخبة کٌذ.
تثصشُ  :2عبلت الؼلن در غَرتی هیتَاًذ ثیص اس ٍ 15احذ اًتخبة ًوبیذ کِ در ًیوسبل قجلی حذاقل هؼذل  91را کست کزدُ ثبضذ.
تثصشُ  :3در ًیوسبل آخز عبلت الؼلن اس رػبیت ضزط حذاقل ٍ 12احذ هؼبف است.
تثصشُ  :4در ضزایغی کِ اس تحػیل عبلت الؼلن حذاکثز ٍ 8احذ درسی ثبقی هبًذُ ثبضذ ،هیتَاًذ ٍاحذّبی هذکَر را در ًیوسبل
تبثستبًی اًتخبة ًوبیذ.
هادُ  :6چگًَگی ٍ تشتیة اسائِی دسٍس ّش ًیوسال تا سعایت پیصًیاص دسٍس (عثق خذٍل دسسی هصَب) تش عْذُی اداسُ
آهَصش هیتاضذ.
هادُ  :7تحصیل عالب دس یک صهاى فقظ دس یک سضتِی تحصیلی اهکاىپزیش است.
هادُ  :8تشًاهِسیضی ٍ اتخار تصوین دستاسُی هَاسد حزف ،اضافِ ٍ حزف اضغشاسی دسٍس تش عْذُی دفتش آهَصشّای آصاد
است.
تثصشُ :در ضزایظ خبظ ،حذف کلیِی درٍس یک ًیوسبل تحػیلی ثب درخَاست کتجی عبلت الؼلن ٍ تأییذ دفتز آهَسشّبی آساد تب
قجل اس ضزٍع اهتحبًبت اهکبىپذیز هیثبضذ ٍ ثزای ٍی هزخػی قلوذاد هیگزدد.
هادُ  :9غیثت غیش هَخِ دس اهتحاى ّش دسس تِ هٌضلِی ًوشُی صفش دس آى دسس است ٍ غیثت هَخِ هَخة حزف آى
دسس هیگشدد.
تثصشُ :تطخیع هَجِ ثَدى غیجت در اهتحبى ثب هسئَل دفتز آهَسشّبی آساد هیثبضذ.
هادُ  :11اسصیاتی پیطشفت تحصیلی عالة العلن دس ّش دسس تش اساس ًتایح اهتحاًات اًدام هیگیشد.
هادُ  :11هعیاس اسصیاتی پیطشفت تحصیلی عالبً ،وشُی دسس است کِ تِ صَست عذدی اص صفش تا صذ هیتاضذ.
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هادُ  :12حذاقل ًوشُی قثَلی دس ّش دسس  61است.
هادُ  :13عالة العلوی کِ دس ّش یک اص دسٍس ًوشُی قثَلی کسة ًکٌذ ،هلضم تِ تکشاس آى هادُ است ٍ ًوشُی کلیِی
دسٍس اعن اص قثَلی ٍ سدی دس کاسًاهِی عالب ثثت ٍ ،دس هحاسثِی هیاًگیي هٌظَس هیضَد.
هادُ  :14ضْشیِ ثاتت ٍ هتغیش ّش ًیوسال عثق خذٍل تعشفِ هصَب ساالًِ اص عالة العلن دسیافت هیگشدد.
تثصشُ  :در غَرت حذف درس در هْلت تؼییي ضذُ ،ضْزیِ هتغیز ػَدت دادُ هیضَد.
هادُ  :15تشای هحاسثِی هیاًگیي ًوشات ،تعذاد ٍاحذّای ّش دسس دس ًوشُی آى دسس ضشب ٍ ،هدوَع آى تش تعذاد کل
ٍاحذّای اخز ضذُ تقسین هیضَد.
هادُ  :16عالة العلوی کِ تقاضای تدذیذًظش دس ًوشُی اسصیاتی دسسی سا داضتِ تاضذ ،هیتَاًذ ظشف هذت سِ سٍص اص تاسیخ
اعالم ًوشُ ،تقاضای تدذیذ ًظش کتثی خَد سا تِ دفتش آهَصشّای آصاد تحَیل دّذ .دفتش آهَصشّای آصاد پس اص تدذیذ
ًظشً ،وشُ قغعی سا تِ عالة العلن اعالم هیًوایذ.
هادُ ً :17وشُی دسس پس اص قغعی ضذى غیش قاتل تغییش است.
هادُ  :18دس صَستی کِ هعذل ًیوسال عالة العلن کوتش اص  71تاضذ ،دس آى ًیوسال هطشٍط هحسَب هیضَد.
هادُ  :19عالة العلن هطشٍط دس ًیوسال تعذ فقظ هداص تِ اًتخاب ٍ 12احذ دسسی هیتاضذ.
تثصشُ :در هَاردی کِ عبلت الؼلن ثزای اتوبم دٍرُ ،حذاکثز ٍ 18احذ ثبقیوبًذُ داضتِ ثبضذ ،حتی اگز هطزٍط ضَد ثب ًظز دفتز
آهَسشّبی آساد هیتَاًذ توبم ٍاحذّبی ثبقیوبًذُ را در یک ًیوسبل اًتخبة کٌذ.
هادُ  :21هَضَع هطشٍط تَدى عالة العلن دس ّش ًیوسال تحصیلی تِ ایطاى اعالم ٍ ،دس پشًٍذُ ٍی ثثت هیگشدد.
هادُ  :21دس صَستی کِ عالة العلن دٍ ًیوسال هتَالی یا سِ ًیوسال هتٌاٍب هطشٍط ضَد ،اخشاج هیگشدد.
هادُ  :22تاسیخ اتوام دٍسُی علوی لیساًس سٍصی است کِ آخشیي ًوشُی قغعی دسس عالة العلن ثثت هیضَد.
هادُ  :23گَاّی اتوام دٍسُ لیساًس صهاًی صادس هیضَد کِ عالة العلن کلیِ ٍاحذّای دسسی دٍسُ لیساًس دس یک سضتِ
سا تا هعذل حذاقل  71گزساًذُ تاضذ ٍ هذسک پایاى کاسآهَصی ٍ کاسٍسصی سا اص اداسُ کاسآهَصی کسة کشدُ تاضذ.
هادُ  : 24دس صَستی کِ عالة العلوی دس عَل هذت هداص تحصیل ًتَاًذ هعذل کل خَد سا تِ  71تشساًذ ،تٌْا یک ًیوسال
تِ ٍی فشصت دادُ هیضَد تا تا اخز هدذد ٍ 18احذ اص دسٍس دٍسُ ،هیاًگیي کل دسٍس خَد سا تِ حذاقل  71تشساًذ ٍ
هذسک تحصیلی دٍسُ سا دسیافت کٌذ .دس غیش ایي صَست تِ ٍی هذسک لیساًس دادُ ًویضَد.
هادُ  :25تواهی عالب دس عَل تحصیل ،هداص تِ استفادُ اص دٍ ًیوسال هشخصی ّستٌذ.
تثصشُ  :1تقبضبی هزخػی ثیص اس دٍ ًیوسبل تَسظ عبلت الؼلن ،در غَرت هَافقت ادارُ آهَسش ثالهبًغ است.
تثصشُ  :2هذت هزخػی تحػیلی ،جشٍ حذاکثز هذت هجبس تحػیل هحسَة ًویضَد.
تثصشُ  :3تقبضبی هزخػی تحػیلی ثبیذ ثػَرت کتجی ،تَسظ عبلت الؼلن ثِ دفتز آهَسشّبی آساد تسلین گزدد.
هادُ  :26عالب خَاّاى اًصشاف تایذ دسخَاست اًصشاف اص تحصیل خَد سا تِ اداسُ قسن تحَیل دٌّذ.
تثصشُ :عبلت الؼلن هجبس است فقظ ثزای یک ثبر تب ضزٍع ًیوسبل ثؼذی تقبضبی اًػزاف خَد را پس ثگیزد.
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هادُ  :27عذم ثثت ًام عالة العلن دس ّش ًیوسال تحصیلی تذٍى کسة اخاصُ اص دفتش آهَصشّای آصاد ،اًصشاف اص تحصیل
هحسَب هیضَد.
تثصشُ :تػوینگیزی در هَرد ثبسگطت ثِ تحػیلِ عالة اًػزافی ثز ػْذُ ادارُ آهَسش است.
هادُ  :28عالة العلن دٍسُی کاسضٌاسی تا داضتي ضشایظ صیش هیتَاًذ تغییش سضتِ دّذ:
الف) گزساًذى تواهی دسٍس پیصًیاص ٍسٍد تِ سضتِی هَسد تقاضا دس دٍسُی هتَسغِ.
ب) اهکاى اداهِ تحصیل عالة العلن دس سٌَات هداص تاقیواًذُ.
ج) هَافقت دفتش آهَصشّای آصاد.
تثصشُ :عبلت الؼلن در ّز دٍرُی تحػیلی فقظ یک ثبر هیتَاًذ ثب رػبیت ضزایظ فَق تغییز رضتِ دّذ.
هادُ  : 29دسٍسی کِ عالة العلن دس سضتِی قثلی گزساًذُ است هغاتق دستَسالعول تذٍیي ضذُ دس ضَسای آهَصضی هعْذ
دس سضتِی خذیذ هعادلساصی هیضَد.
هادُ ّ :31شگًَِ تفسیش هفاد ایي آییيًاهِ ٍ ًظاست تش حسي اخشای آى تش عْذُی هعاًٍت آهَصضی هعْذ است.
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