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 فصل اول: کلیات

 

 اهداف: - 1ماده 

 هاي عالي آزاد در دانشگاه،آموزشسازي سرعت بخشيدن به فعال  -1-1

 هاي عالي آزادآموزشهاي دانشگاه در برگزاري ها و دانشکده مشارکت مستقيم گروه  -1-2

 هاي کاربردي مورد نياز جامعه،آموزشاي از طريق اجراي هاي بين رشتهسازي حوزهفعال -1-3

هاي و منطقه( توسط دانشگاه، از طريق تعامالت سازنده با بخشرصد تحوالت و نيازهاي به روز جامعه )شهر، استان  -1-4

 کاربردي جامعه و متعاقب آن:

 هاي عالي آزاد در جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه، آموزش ارائهطراحي و  -1-4-1

قاطع ي رسمي در مآموزشي هادورههاي ها و رشتهتر در سرفصلراهنمايي و کمک به بازنگري واقع بينانه -1-4-2

 کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري، متناسب با نيازهاي واقعي جامعه،

 ي در دانشگاه.آموزشمي مطالعات و نيازسنجي کمک به ايجاد واحد دائ -1-4-3

 های عالی آزاد:  آموزشمعرفی  - 2ماده 

 های عالی آزاد: آموزشاهداف  -2-1

 شود:ار ميهاي عالي آزاد به منظور تامين اهداف زير برگز آموزش

 کمک به ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه، -2-1-1

 عالي، آموزشايجاد زمينه مناسب براي افزايش دسترسي به  -2-1-2

 عالي کاربردي و تخصصي، آموزشتعميم و توسعه  -2-1-3

 عالي رسمي، آموزشکاهش تقاضاي اجتماعي براي ورود به  -2-1-4

 عالي. آموزشها و موسسات  انش آموختگان دانشگاههاي مداوم براي د آموزشه ارائ -2-1-5

 

 های عالی آزاد: آموزشتعریف  -2-2

مدت مدت و ميانهاي تخصصي و کاربردي کوتاه آموزشرسمي و باالتر از سطح متوسطه است که در قالب ي غيرآموزش 

 شود.اجرا مي

 های عالی آزاد: آموزشهای  ویژگی -2-3

 عالي آزاد در کشور عبارتند از: آموزشهاي منحصر به فرد  ويژگي
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هاي مناسب قانوني در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظورگسترش اين گونه  وجود زيرساخت -2-3-1

 ها، آموزش

 عدم الزام به شرکت در آزمون ورودي براي داوطلبان، -2-3-2

 ها، آموزشپذيري سرفصل و عناوين انعطاف -2-3-3

 ث کاربردي و آزمايشگاهي متناسب با نيازهاي متغير و به روز جامعه،مباح ارائهامکان  -2-3-4

هاي  ي با مدت زماني متفاوت مانند دورههادورههاي تکميلي دانشگاهي در قالب  آموزشه ئامکان ارا -2-3-5

 ي،آموزشهاي  مدت، سمينارها و کارگاههاي کوتاه مدت، دورهميان

ره و مستعد خارج از بدنه علمي دانشگاه که داراي صالحيت تدريس در گيري از نيروهاي خبامکان بهره -2-3-6

 عالي آزاد باشند، آموزشعرصه 

 المللي.ي و يا بر اساس استانداردهاي بينهاي خارج ي مشابه نمونهآموزشهاي  سازي دوره امکان پياده -2-3-7

 

 های عالی آزاد: آموزشانواع  -2-4

 :تعالي آزاد شامل موارد زير اس آموزش

 ها، نهادها و صنايع، اي و تخصصي مورد نياز سازمانهاي حرفه آموزش -2-4-1

 هاي تکميلي براي دانش آموختگان، آموزشبازآموزي و  -2-4-2

 هاي تکميلي براي دانشجويان، آموزش -2-4-3

 هاي دولتي و غيردولتي، هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان آموزش -2-4-4

 تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه، هاي آموزش -2-4-5

 هاي عمومي شهر و شهروند. آموزش -2-4-6

 

 اسناد و مجوزهای باالدستی: -2-5

 آموزشوزارت فرهنگ و  26/8/78مورخ  3642/1/24عالي آزاد به شماره  آموزشهاي  دوره نامهآيين -2-5-1

 عالي،

 علوم، تحقيقات و فناوري،وزارت  19/9/1381/ و مورخ 12464بخشنامه شماره  -2-5-2

 مصوبات هيات رييسه محترم دانشگاه. -2-5-3
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 های عالی آزاد: آموزشهای اجرای  شیوه -2-6

 تواند برگزار گردد:هاي عالي آزاد به سه شيوه ميآموزش

 مختصر و گذراي يک يا چند موضوع تخصصي در يک زمينه مرتبط علمي به منظور ارائه) سمینار -2-6-1

 سمينار عمدتاً بدون انجام کار عملي است.(، ارائه خاطبين با مباحث مربوطه،آشنايي م

فشرده و در عين حال عميق مبحثي تخصصي، با تاکيد بر انجام بحث و تبادل نظر در  ارائه) کارگاه -2-6-2

ا انجام کار کارگاه عمدتاً همراه ب ارائهشده.  ارائهزمينه مطروحه به منظور يادگيري مخاطبين نسبت به موضوع 

 عملي است.(،

همراه يا بدون  تواندميدوره  ارائهمبسوط يک يا چند درس در يک زمينه علمي مشخص.  ارائه) دوره -2-6-3

 شود:وره خود به سه دسته زير تقسيم ميانجام کار عملي باشد.(؛ د

 ساعت(، 50)کمتر از  کوتاه مدت 

 ساعت(، 200تا  50)بين  میان مدت 

 ساعت(. 200ز )بيش ا بلند مدت 

 گردد. ارائهبه صورت حضوري يا مجازي  تواندميعالي آزاد  آموزش – 1تبصره 

 

 مدارک اعطایی به دانش آموختگان: -2-7

 عالي آزاد، آموزشگواهينامه پايان دوره  -2-7-1

 گواهي شرکت در سمينار يا کارگاه. -2-7-2
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 فصل دوم: ارکان و شرح وظایف

 

 هاي عالي آزاد در دانشگاه به ترتيب تابع ارکان و تشکيالت زير است:آموزشريزي و برگزاري يريت، برنامهمد - 3ماده 

 گذار اصلي(،ستيسه دانشگاه )سياهيات رئ  -3-1

 هاي عالي آزاد(هاي اجرايي آموزشها و برنامهکننده سياست)هماهنگ هاي عالي آزادکميته آموزش  -3-2

 )متولي اصلي(، اي آزاد و مجازيهآموزشگروه   -3-3

 

  یسه دانشگاه:شرح وظایف هیات رئ - 4ماده 

ي مربوطه، مبتني بر قوانين آموزشهاي کلي مقررات مالي و  هاي عالي آزاد دانشگاه و چارچوب آموزشهاي کلي  تصويب سياست

کميته ها به  آن  عالي گناباد و ابالغ آموزشع ساله مجتم 10انداز و ماموريت علوم، تحقيقات و فناوري، سند چشمو مقررات وزارت 

 دانشگاه. هاي عالي آزادآموزش

 

  دانشگاه: های عالی آزادکمیته آموزششرح وظایف  - 5ماده 

 اعضا: :5-1

 معاونت آموزشي دانشگاه-5-1-1

 رئيس گروه آموزش عالي آزاد -5-1-2

 مشاور معاونت آموزشي دانشگاه -5-1-3

 آموزشي دانشگاه  ديرم-5-1-4

 الي آزادموزش عکارشناس گروه آ-5-1-5

 شرح وظایف :5-2

 ،ها و افرادف و حدود اختيارات شوراها، کميتهيسه دانشگاه، تعيين وظايابالغ مصوبات هيات رئ-5-2-1

 ،هاي عالي آزاد در دانشگاهآموزشنظارت کالن بر حسن اجراي  -5-2-2

  ،فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي نيازسنجي آموزشي -5-2-3

  ،هاي آموزش عاليها و دورهتصويب اوليه سمينارها، کارگاه بررسي و -5-2-4

 .ساير موارد قابل طرح به پيشنهاد هر يک از اعضا -5-2-5
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 :های عالی آزاد آموزششرح وظایف گروه  - 6ماده 

 

 هاي عالي آزاد دانشگاه آموزشهاي کلي و جزيي تصويب سياست-6-1

ي و همکاري متقابل اعضا هيات علمي، کارشناسان و آموزشزسنجي فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي نيا-6-2

 دانشجويان دانشگاه و متخصصين و ... 

 عالي آزاد  آموزشي هادورهبررسي و تصويب نهايي سمينارها، کارگاه ها و  -6-3

 مصوبهاي آموزشريزي جهت اجراي برنامه-6-4

 هاي عالي آزاد آموزشنظارت بر حسن اجراي -6-5
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 فصل سوم: مقررات اجرایی

 

له مراتب نامه و با رعايت مقررات و سلساين آيين 2نشگاه در چارچوب ماده هاي عالي آزاد در داآموزشريزي و برگزاري برنامه

 .باشدپذير ميمندرج در اين فصل امکان

 های عالی آزاد:آموزشریزی و تصویب  طراحی، برنامه – 7ماده 

هاي ي طراحي شوند که پس از تکميل کاربرگآموزشهاي سمينار، کارگاه و يا دوره قالبي عالي آزاد بايستي در يکي از هاآموزش

 مدون تبديل و قابل اجرا خواهند بود. آموزشيپيشنهادي مربوطه و تصويب در مراجع ذيربط، به يک برنامه 

هيات علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و علمي و غيرتواند از اعضاي هياتهاي عالي آزاد ميگروه آموزش  -7-1

و يا کميته هاي عالي آزاد با تاييد گروه آموزشي يا گروه آموزش و نخبه همچنين دانشجويان و افراد شاخص

 ،به عنوان مدرس استفاده نمايد ،هاي آزادآموزش

بايست تاييديه صالحيت حتماً ميشوند رفي ميآزاد معهاي عالي عنوان مدرس به گروه آموزشتمامي افرادي که به – 2تبصره 

ست ذکر ا الزم به رسيده باشد را دارا باشند. )مدظله العالي( عمومي که به تاييد حراست دانشگاه و يا دفتر مقام معظم رهبري

 .باشدکه مدت اعتبار هر تاييديه يک سال مي

ط هر يک از اساتيد، دانشجويان و کارشناسان مجتمع آموزش تواند توسپيشنهاد برگزاري آموزش عالي آزاد مي  -7-2

هاي ه گروه آموزشکاربرگ پيشنهادي ب در قالبهاي کاربردي جامعه از بخش اي و هاعالي گناباد يا ساير دانشگاه

 شود، ارائهعالي آزاد گروه مربوطه 

 شده قابل اجرا خواهد بود. هارائعالي آزاد  آموزشکاربرگ پيشنهادي مربوطه، پس از تصويب گروه   -7-3

هاي تحصيلي رسمي باشد. همچنين نبايستي از  عالي آزاد نبايستي منطبق بر دوره آموزشهاي  برنامه درسي دوره – 3تبصره 

 ي استفاده شود.آموزشها و قراردادهاي  عناوين رسمي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري و معادل آن در برنامه

 

 های عالی آزاد: آموزشرگزاری ب - 8ماده 

 .پذيرد هاي عالي آزاد صورت آموزش گروهزير نظر  آزاد در دانشگاه هاي عاليآموزشبرگزاري 

پذيران دانشهاي واسطه موکداً اجتناب گردد و از  هاي عالي آزاد از عقد قرارداد با شرکت آموزش ارائهبايستي در  – 4تبصره 

 ها به ويژه نوع گواهي به اطالع آنان رسانده شود. آموزشو شرايط  نام به عمل آيدمستقيماً ثبت
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ي و پژوهشي موجود در دانشگاه آموزشاي باشد که خللي در امور هاي عالي آزاد بايستي به گونهآموزشبرگزاري  - 5تبصره 

عالي آزاد دانشگاه اختصاص داده و هاي  آموزش گروه وارد نياورد. همچنين الزم است که دانشگاه مکاني را به منظور ايجاد دفتر

 آن را تجهيز نمايند.

هاي عالي آزاد از دانشجويان مجتمع  آموزشجهت اداره و برگزاري امور اجرايي  تواندميعالي آزاد  آموزش گروه – 6تبصره 

الزحمه اين افراد از محل ها استفاده نمايند. حق ها و دانشگاه عالي گناباد، کارشناسان و اعضاي هيات علمي ساير دستگاه آموزش

 خواهد بود. نامهآييناين  26ماده هاي  رديف

 

 صدور گواهی و گواهینامه:  - 9ماده 

 زاد دانشگاه خواهد بود. آعالي  آموزشصدور هر نوع گواهي يا گواهينامه صرفاً به عهده گروه 

، نمرات نهايي، و ... و به ويژه کارنامه عملکرد انپذيردانشدانشگاه پس از دريافت مدارک شامل فهرست  آزادعالي  آموزشگروه 

 مالي نسبت به صدور گواهي يا گواهينامه مربوطه اقدام خواهد نمود. 
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 یآموزشفصل چهارم: مقررات 

 

 شرایط ورود:  – 10ماده 

 :آزاد به شرح زير است هاي عاليآموزششرايط ورود در 

 ر قوانين و مقررات جاري کشور مجاز بودن به تحصيل از نظ  -10-1

ا توجه به و پرورش )ب آموزشپايان دوره متوسطه از داخل يا خارج کشور، مورد تاييد وزارت  نامهگواهيداشتن   -10-2

 هاي حوزوي )مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(،آموزشمتوسطه( يا برابر آن  آموزشنظام جديد 

شده، ممکن است  ارائه آموزششود، لذا بسته به  ارائهتواند هاي عالي آزاد در سطوح مختلف ميآموزشاز آنجا که  - 7تبصره 

)يا تصوير تاييد شده( کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري و يا گواهينامه نامه پايان تحصيالت يا گواهيدانشنامه  ارائه

 جديد ضروري باشد. آموزشي ورود به اي خاص، برا عالي آزاد مربوط به دوره آموزشپايان دوره 

 هاي انتخابيآموزشيا  آموزشبرخورداري از توانايي جسمي متناسب با   -10-3

 نمايد.فراهم نمي پذيراندانشمعافيت تحصيلي از خدمت سربازي براي هاي عالي آزاد هيچ گونه آموزشتحصيل در  - 8تبصره 

 شامل آزمون ورودي باشد. تواندميزاد دانشگاه آهاي عالي  آموزشها حسب تشخيص گروه  آموزشبرخي از  – 9تبصره 

 : یسینونام – 11ماده 

هاي عالي  آموزشهايي که توسط دفتر موظفند در مهلت آموزشيها و سمينارهاي ها، کارگاهکليه واجدين شرايط شرکت در دوره

 .مراجعه نمايند نويسيشود براي ناممربوطه اعالم مي آزاد

اند، انصراف از تحصيل تلقي خواهد نويسي افرادي که با آزمون پذيرفته شدهدم مراجعه در مهلت مقرر براي نامع - 10تبصره 

 شد.

 زمان: تحصیل هم – 12ماده 

ها را نيازي دورهرکت نمايد به شرط آنکه شرايط پيشي شآموزشزمان در بيش از يک دوره تواند به صورت همپذير ميدانش

 و برگزاري امتحانات ايجاد نشود. ها تداخل در زمان تشکيل کالسه و رعايت نمود

هاي انتخابي به پذير از ادامه تحصيل در يکي از دورهعايت هر يک از شرايط مزبور، دانشدر صورت تخلف و عدم ر - 11تبصره 

هاي حال موظف است کليه هزينه پذير در اينشود و دانشتشخيص مراجع ذيربط، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي

 هاي تعيين شده بپردازد.مربوط به دوره حذف شده را مطابق با تعرفه
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 پرداخت شهریه:  – 13ماده 

 .باشندمي آموزشپذيران موظف به پرداخت شهريه مصوب در ابتداي هر دانش  -13-1

شده، براي جامعه دانشگاهيان دانشگاه  ارائهعالي آزاد  هاي آموزشبايست در مورد کليه  زاد ميآعالي  آموزشگروه  – 12تبصره 

همسر و فرزندان آنان و دانشجويان دانشگاه( تخفيفي  اعضاي غيرهيات علمي،)اعم از اعضاي هيات علمي، همسر و فرزندان آنان، 

 جرا خواهد بود.هاي عالي آزاد دانشگاه قابل ا آموزشگروه در پرداخت شهريه پيشنهاد نمايند که پس از تاييد رييس 

ها )اعم از خصوصي  ها، نهادها و شرکت دانشگاهي، براي سازمانتوانند در تعامالت برونزاد ميآعالي  آموزشگروه  – 13تبصره 

غيرانتفاعي، پيام نور، علمي و کاربردي، آزاد( دولتي، هاي مورد تاييد وزارت علوم ) و دولتي( و نيز دانشجويان ساير دانشگاه

 در نظر گرفته و پس از تصويب قابل اجرا خواهد بود. را تخفيفي 

بنياد شهيد و امور نهادهاي حمايتي اعم از پذيران معرفي شده از توانند براي دانشهاي عالي آزاد ميآموزشگروه  – 14تبصره 

عالي آزاد قابل اجرا  هايآموزش گروه سپيشنهاد نمايندکه پس از تاييد رئيتخفيفي  و ... ايثارگران و بهزيستي و کميته امداد

 خواهد بود.

هاي هاي ديگر دانشگاه دورهصورت مستقل يا با درخواست واحدد بهتوانهاي عالي آزاد و مجازي ميگروه آموزش – 15تبصره 

 هاين دورهصورت رايگان برگزار نمايد. هزينه ا خدمت را بهخدمت و يا ضمنهاي بدوتوانمندسازي کارکنان دانشگاه در قالب دوره

 هاي عالي آزاد و يا ساير منابع دانشگاه پرداخت گردد.از منابع حاصل از درآمد اختصاصي گروه آموزش بايستمي

ها )اعم از خصوصي و دولتي( وارد مذاکره براي عقد ها، نهادها و شرکت توانند با سازمانميزاد عالي آ آموزشگروه  – 16تبصره 

 به آنها شوند. آموزش ارائهقرارداد جهت 

وه گرهاي عالي آزاد است. ليکن چنانچه با موافقت رييس  آموزشاجازه دريافت شهريه به صورت تقسيط با گروه  – 17تبصره 

حساب موظف به انجام تسويه پذيراندانش اي به صورت اقساط پرداخت شود،هاي عالي آزاد مقرر گرديد، شهريه دورهآموزش

 باشند.دوره و آغاز امتحانات مربوطه مييان نهايي دوره تا قبل از پا

 گروهباشد. در شرايط استثنا و مشروط به موافقت منصرف از تحصيل امکان پذير نمي پذيراندانشاسترداد شهريه براي   -13-2

ترم باشد،  روز قبل از شروع 10، در صورتي که تاريخ انصراف وي آموزشپذير منصرف از شرکت در هاي عالي آزاد، دانشآموزش

 گردد.به هيچ عنوان مسترد نمي آموزشمسترد خواهد شد. شهريه پس از آغاز  %10شهريه پرداختي ايشان با کسر مبلغ 

 اند و نيز شهريههايي که به حد نصاب نرسيده آموزشکننده در پذيران شرکتدانششهريه  - 18تبصره

هاي عالي آزاد دانشگاه نداشته باشند، به طور کامل  آموزش وهگر را به تشخيص آموزشي که صالحيت شرکت در پذيراندانش

 گردد.هاي بعدي ذخيره ميکنندگان براي شرکت در دورهاهد گرديد يا در صورت تمايل شرکتمسترد خو
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 : آموزشهای  هزینه – 14ماده 

ندارد.  پذيراندانشژه و ... براي هاي تهيه جزوات دوره، تهيه پرونسبت به تامين هزينهگونه تعهدي دانشگاه، هيچ  -14-1

 دانشگاه صرفاً و در حد مقدورات، همکاري الزم را خواهد نمود.

 ي نشود:آموزشي  از يک دوره پذيري موفق به گذراندن درس يا دروسيچنانچه دانش  -14-2

روس( با تواند در آن درس )دمي پذيردانشدرس )دروس( مربوطه، مجدد دوره يا  ارائهدر صورت  -14-2-1

کمبود در  پرداخت شهريه جديدِ تعيين شده شرکت نموده و نمرات نهايي مکتسبه وي به عنوان نمرات دروس

 گردد،دوره ثبت نامي تلقي مي

براي بار اول با  تواندمي پذيردانشدرس )دروس( نظري مربوطه(،  يا مجدد دوره ارائهدر صورت عدم  -14-2-2

نام نموده و در زمان تعيينآن، ثبت %50فعات بعدي با پرداخت شده و براي دشهريه جديد تعيين  %80پرداخت 

هاي عالي آزاد به صورت معرفي به استاد، صرفاً به منظور شرکت در امتحان درس يا  آموزشگروه شده توسط 

ثبت دروس مربوطه، حضور يابد. در هر صورت نمرات نهايي مکتسبه وي به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره 

 گردد. نامي تلقي مي

ند، مشروط بر اينکه معدل کل محدوديتي را اعمال نک دانشگاهدر هاي عالي آزاد  آموزشنماينده گروه تا زماني که  – 19تبصره

مردودي در قالب بندهاي  پذيردانشنام هيچگونه محدوديتي در تکرار ثبت نامهآييننباشد، از نظر اين  12پذير کمتر از دانش

نمرات باقي ردد ولي در ريزبايست در صورت قبولي، نمره قبلي در معدل کل محسابه نگنخواهد بود. اما مي 2-2-14و  14-2-1

 .بماند

هاي  آموزشجهت دروس عملي، کارگاهي و آزمايشگاهي به عهده گروه  2-2-14تعيين شهريه براي اعمال بند  - 20تبصره 

 عالي آزاد خواهد بود.

 

 ی: آموزشنظام  – 15ماده 

 .هاستآموزشمبتني بر ساعات تشکيل هاي عالي آزاد آموزشدر  آموزشنظام   -15-1

دانشگاهي  يها ترم تحصيلي منطبق بر ترم 2ترم است،  3هاي عالي آزاد مرکب از آموزشهر سال تحصيلي در   -15-2

از تاريخ  تواندميدر هر ترم  ي تعريف شدهآموزشي هادورهخواهد بود و با توجه به  و ترم سوم ترم تابستاني

 شروع ترم تا پايان امتحانات برگزار شده و آزمون نهايي نيز برگزار گردد.

 شود.محسوب مي آموزش، جز مدت آموزشمدت امتحانات پايان  -21تبصره 
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 نیاز: ساعات دروس و دروس پیش – 16ماده 

اند، در ها را نگذراندهنياز دورهيک يا چند درس از دروس پيشاد که عالي آز آموزشهاي کنندگان در دورهآن دسته از شرکت

هاي آموزش گروهرا که  نياز، دروسيموظفند حسب  ،هاي عالي آزادآموزش گروهدروس در دانشگاه، به تشخيص  ارائهصورت 

دروس  ارائهدر صورت عدم  ند.نياز( و با پرداخت هزينه مربوطه، بگذراننوان دروس جبراني )يا پيشکند به عمي عالي آزاد تعيين

در مورد دروس پيش نياز نيز عمل نمايد. در نامه آييناين  2-2-14مطابق بند  تواندمي هاي عالي آزادآموزشگروه در دانشگاه، 

ي آموزشنام در يک دوره دهنده نداشتن شرايط تخصصي ثبتنياز، نشانعات کافي در دروس پيشغير اين صورت عدم داشتن اطال

 .نام گرددثبتپذير دانشو نبايد اهد بود خو

هاي آموزشاز هر حيث مانند ساير دروس و تابع مقررات  ها،آن ارائهنياز و چگونگي قوانين حاکم بر دروس پيش – 22تبصره 

ه پذير محاسبکل نمرات دانش است و نمرات اين دروس در ميانگين 10نياز شنمره قبولي در هر درس پيعالي آزاد است. 

هاي پايان دوره  ي مصوب دوره در صدور گواهيآموزشنياز جزو ساعات دروس پيش آموزشند. همچنين طول مدت شونمي

 گردد.محاسبه نمي

شگاه داراي اشتراک شده در دان ارائههاي رسمي  ي دورهآموزشي با دروس آموزشچنانچه يک يا چند درس از دوره  - 23تبصره 

براي  پذيراندانشدانشکده مربوطه، نسبت به معرفي  رئيسبا هماهنگي با  تواندميي عالي آزاد ها آموزش مباحث باشند، گروه

 نهايت همکاري را در اين زمينه بنمايند. بايستميها نيز  هاي مزبور اقدام نمايد. دانشکده شرکت در کالس

 

 حضور و غیاب:  – 17ماده 

جلسات مربوط به هر درس اجباري است و ساعات غيبت  پذير در تمامحضور دانش حضور در جلسات درس:-17-1

  پذير در هر درس نبايد از مجموعشدان
3

16
پذير در ساعات آن درس تجاوز کند. در غير اين صورت نمره دانش  

 . شودآن درس صفر منظور مي

متحان آن درس است. موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در اغيبت غيرغیبت در امتحان:   -21-2

و در قبال  2-2-14در صورت غيبت موجه در امتحان، فرصت شرکت مجدد در امتحان بر اساس اجراي بند 

 پذير داده خواهد شد.پرداخت شهريه به دانش

 باشد.هاي عالي آزاد مي آموزشتشخيص موجه بودن غيبت در امتحان به عهده گروه  - 24 تبصره

 

 پذیر: ت تحصیلی دانشارزیابی پیشرف – 18ماده 



15 

 

ي ..( در کاربرگ پيشنهادي )اعم از امتحانات کتبي، شفاهي، کارعملي و .آموزشنحوه ارزيابي سمينار، کارگاه يا دوره   -18-1

در مورد دروسي که شامل برگزاري امتحان پاياني نيست، مدرس مربوطه بايستي نتايج ارزيابي شود. تعيين مي

 نمايند. ارائهوده و در مهلت مقرر پذير را، کمّي نمه عملکرد دانشنحوخود از 

در هر درس به صورت عددي  پذيردانشنمره درس است و نمرات  پذيردانشمعيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي   -18-2

 گردد،بين صفر تا بيست تعيين مي

 باشد.مي 10حداقل نمره قبولي در هر درس   -18-3

 

 درس ناتمام:  – 19ماده 

شوند، در صورتي که به تشخيص مدرس و تاييد مي ارائهي مصوب توام با پروژه آموزشد استثنايي، دروسي که در برنامه در موار

گردند. نمره ناتمام بايد صيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي ميها در طول يک ترم تحي مربوطه، تکميل آنآموزشنماينده گروه 

 گردد.بديل حداکثر تا پايان ترم بعد به نمره قطعي ت

 

 اعالم نمرات: – 20ماده 

 .تسليم نمايدروز پس از برگزاري امتحان 10مدرس موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداکثر   -20-1

را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان  پذيراندانشهاي عالي آزاد موظف است نمرات  آموزش گروه  -20-2

 پذيران و رفع اشتباهات احتمالي اعالم، تاييد نمايد.يدگي به اعتراضات دانشهر ترم و بعد از رس

 غير قابل تغيير است.هاي عالي آزاد  آموزش گروهتاييد نمره پس از  - 25تبصره 

 

 میانگین نمرات: – 21ماده 

 .شوديز نمرات وي ثبت ميرپذير محاسبه و در عالي آزاد، ميانگين کل نمرات دانش آموزشدوره تحصيلي در پايان   -21-1

شود و مجموع ي در نمره آن درس ضرب ميآموزشبراي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد ساعات هر درس از دوره   -21-2

پذير براي آنها نمره گرفته است )اعم از قبولي و مردودي(، بر تعداد ها در تمامي دروسي که دانشحاصلضرب

دانش"شود. آنها نمره گرفته است )اعم از قبولي و مردودي(، تقسيم مي پذير برايدروسي که دانشکل ساعات 

گذرانده شده وي از شود که ميانگين نمرات دروس عالي آزاد به کسي اطالق مي آموزشدر يک دوره  "آموخته

 کمتر نباشد. 12
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صرفاً براي وي ريزنمرات صادر  ي نگردد،آموزشاز نمرات دوره  12ي موفق به کسب ميانگين پذيردانشچنانچه  – 26تبصره 

ماده  2-14عالي آزاد براي اين دسته افراد، منوط به تحقق بند  آموزششود. صدور گواهينامه پايان دوره مي

 است. نامهآييناين  14

از دروس گذرانده شده يا نتيجه کمّي  12ي، کسب ميانگين آموزشمالک قبولي يا موفقيت در سمينار يا کارگاه   -21-3

 هاي به عمل آمده در طي مدت سمينار يا کارگاه است. از ارزشيابي پذيردانشي عملکرد  شده

 

 سازی و پذیرش دروس:معادل – 22ماده 

عالي آزاد باشد و تمايل به گذراندن  آموزشپذيري مدعي گذراندن برخي از دروسِ يک دوره چنانچه به هنگام ثبت نام، دانش

سازي يا پذيرش اين دروس با در نظر گرفتن  سازي شوند. معادل ه باشد، اين دروس بايستي معادلها در دوره مربوطه را نداشت آن

 باشد:مي هاي عالي آزاد دانشگاه آموزششرايط زير به عهده گروه 

 سال نگذشته باشد، 5از زمان گذراندن درس مورد نظر، بيش از   -22-1

 باشد، 12حداقل نمره اکتسابي در درس )دروس( مربوطه   -22-2

 شده را پوشش دهد، ارائهعالي آزاد  آموزشدرس گذرانده شده بايستي به لحاظ محتوي، درس مربوطه در دوره   -22-3

غيرانتفاعي، پيام نور، علمي دولتي، هاي مورد تاييد وزارت علوم ) درس گذرانده شده بايستي در يکي از دانشگاه  -22-4

 و کاربردي، آزاد( بوده باشد،

شوند، عالي آزاد بررسي مي آموزشسازي و پذيرش براي يک دوره مجموع ساعات دروسي که جهت معادل  -22-5

 حداکثر 
1

3
 تواند باشد،شده مي ارائهعالي آزاد  آموزشي دوره آموزشکل ساعات   

شود و ه مصوب دوره نميعالي آزاد، موجب کسر شهري آموزشسازي شده توسط گروه پذيرفتن دروس معادل  -22-6

 باشد.ي ميآموزشپذير همچنان موظف به پرداخت کل شهريه دوره دانش

 

 ی برگزار شده:آموزشارزیابی سمینار، کارگاه، یا دوره  – 23ماده 

 محتواي"در سه مقوله  آموزشعالي آزاد برگزار شده، نسبت به ارزيابي آن  آموزشبايست در پايان هر عالي آزاد مي آموزش گروه

 اقدامات زير صورت پذيرد: بايستمياقدام نمايند. براي اين منظور  "ارزيابي مدرسين"و  "وه برگزارينح"، "آموزش

عالي آزاد و تاييد آن توسط دفتر نظارت، ارزيابي و  آموزشتوسط گروه ها دورهمرتبط با ارزيابي  هايکاربرگتهيه -23-1

 تضمين کيفيت 
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هاي مربوطه و تحويل آن به گروه پذيران و با نظارت گروهدانشوسط مربوط به هر دوره ت هايکاربرگتکميل -23-2

  هاي عالي آزادآموزش

  مربوط به هر دوره و تاييد آنها و تحويل به دفتر نظارت جهت تاييد نهايي کيفيت هر دوره هايکاربرگبررسي -23-3

بي دانشگاه تاييد نشوند امکان برگزاري مجدد عالي آزاد و دفتر نظارت و ارزيا آموزشيي که توسط گروه هادوره–27ه رتبص

 نخواهند داشت.
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 فصل پنجم : مقررات مالی

 

 مدیریت:  – 24ماده 

پاداش ها از دو موضوع امتياز اجرايي و هاي عالي آزاد گروهآموزشهاي عالي آزاد دانشگاه و نيز نمايندگان آموزشمسئولين 

 :ند خواهند شدمبه شرح زير بهرههاي عالي آزاد ر با گروه آموزشهمکاري موث

عالي آزاد همکاري دارند، معادل ساعت همکاري  آموزشبراي اعضاي هيات علمي که براي برگزاري هر دوره با گروه - 28تبصره 

 .عالي آزاد صادر خواهد شد آموزشآنها گواهي همکاري توسط گروه 

 

يسه دانشگاه، عملکرد فعاليت هر گروه به هيات رئگزارش  ارائهو هاي عالي آزاد آموزشهاي تپس از انجام فعالي  -24-1

 در زمينهاند و انشگاه همکاري داشتهزاد دهاي عالي آبه تمامي افرادي که با گروه آموزش توانددانشگاه مي

با توجه به فعاليت شته باشند گيري دابرجسته و چشمهاي فعاليت هاي عالي آزادآموزشسازي و گسترش فعال

اين مبلغ  د.پرداخت نماي الزحمهبه عنوان حق مبلغي را ، هاي عالي آزادآموزشبا گروه بعمل آمده و همکاري 

 بار پرداخت گردد.تواند هر ماه و يا هر چند ماه يکمي

 

 : هاشهریه – 25ماده 

ها قرارداد منعقده با سازمان"و يا در قالب  "فراخوان عمومي"قالب  هاي اعالم شده در آموزشهاي عالي آزاد )شامل آموزششهريه 

، پس از نامهآييناين  26هاي مندرج در ماده کنندگان و با توجه به هزينه تعداد شرکت ( با در نظر گرفتن حداقل"و نهادها

 .هاي عالي آزاد، قابل اعمال خواهد بود آموزشتصويب گروه 

 

 ها:  هزینه – 26ماده 

بيني و در کاربرگي که به همين منظور طراحي شده است درج پيش نامهآييني بايستي با توجه به آموزشهاي يک برنامه نههزي

هاي قطعي  قطعي شده و هزينه بايستمي( 2-26)غير از بند  26هاي مندرج در بندهاي ماده  ، هزينهآموزشگردد. پس از اتمام 

هاي عالي آزاد دانشگاه، آموزشدر نظر گرفته شده است درج و در صورت تصويب گروه اي که به همين منظور در کارنامه شده

 بيني به شرح زير است:هاي قابل پيش فهرست هزينه قابل پرداخت خواهند بود.

هاي مصوب اين بخش پس از از کل مبلغ وصولي، )هزينه % 10حداکثر :آموزشهزینه طراحی و بازاریابی   -26-1

يابي فعاليت تيم بازار مسئوليتپرداخت خواهد شد و  آموزشوني، مستقيما به پيشنهاد دهنده کسر کسورات قان

 خواهد بود(،الزحمه آنان به عهده وي مربوطه و پرداخت حق آموزش
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 آموزشحداقل پرداختي آموزانه طبق قوانين دانشگاه و حداکثر آن براي اعضاي هيات علمي مجتمع  آموزانه: -26-2

مبلغ وصولي و براي اعضاي  60ها %اي اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهمبلغ وصولي و بر 70% ،عالي گناباد

اين مبالغ پس از  ،گرددتعيين مي آموزشمبلغ وصولي کل  50% و نخبگان شاخصو افراد غير هيات علمي 

د پرداخت خواه قابل که پس از کسر کسورات قانوني خواهد بوداز کل مبلغ وصولي هاي غيرپرسنلي کسر هزينه

 .شودميپرداخت  گناباد دانشگاهبه عنوان باالسري ها بهو مابقي هزينه بود

هاي غيرپرسنلي و ... جزو هزينه ي، تبليغاتآموزشهاي  شامل بسته های جاری سمینار/ کارگاه/ دوره: هزینه  -26-3

 شوند.محسوب مي

 

 فرآیند دریافت و پرداخت:  – 27ماده 

 پذيرد.ورت مستقل و به شرح زير انجام مي( به ص26ها )موضوع ماده  و پرداخت 25ريافت شهريه )موضوع ماده کليه فرآيندهاي د

مطابق ساير روال جاري  هاي عالي آزاد دانشگاه،آموزشپس از تصويب گروه  26هاي متغير موضوع ماده هزينه  -27-1

عالي آزاد، قابل  هايآموزشگروه دستور رييس  عالي آزاد دانشگاه و هايآموزشدانشگاه با درخواست مسئول 

 پرداخت خواهد بود.

درآمد حاصل از  و هاي عالي آزادآموزشپرداخت هاي مربوط به دريافت و بايست حسابحسابداري دانشگاه مي - 29تبصره 

 برگزار شده را در دفتري جداگانه تنظيم و نگهداري نمايد. آموزش

قطعي مصوب را به منظور اعالن گزارش  هايلي آزاد تصوير رسيدهاي دريافتي کارنامه هزينههاي عاآموزشگروه  - 30تبصره 

 نگه دارد و رسيدهاي دريافتي را به حسابداري دانشگاه تحويل نمايد. هاي عالي آزاد آموزشعملکرد در دفتر 

الي آزاد در سطح شهر و استان و هاي ع آموزشنظر به اهميت حفظ جايگاه دانشگاه در فضاي رقابتي موجود در   -27-2

اي بايستي به گونههاي عالي آزاد آموزشها، گروه  آموزشاين  ارائهضرورت بکارگيري متخصصين توانمند در 

روز پس از ارسال نمرات انجام 20ريزي نمايند که پرداخت آموزانه و حق الزحمه افراد در صورت امکان تا برنامه

 پذيرد.

به تصويب  10/09/1400جلسه هيات رييسه محترم دانشگاه، مورخ  تبصره تنظيم و در 30 وماده  27 صل،ف 5 در نامهآييناين 

 رسيد و از زمان تصويب قابل اجراست. 


