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 کهاد آیین نامه دوره

 خوارزمیدانشگاه ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی 

 

 مقدمه

نیاز دانشجویان به آموزش مهارتهایی که توان اشتغال پذیری آنها را افزایش دهد از یک سو و تعامل بین رشته 

یک رشته  ها از سوی دیگر این ضرورت را برای دانشجویان ایجاد کرده است که عالوه بر فراگیری عمیق

 های تحصیلی دیگر نیز آگاهی داشته باشند. تخصصی، از مبانی و فنون رشته

ا و دروس ه، تنوع و گستردگی رشتهخوارزمی به عنوان دانشگاه مادر در استان البرزبه ظرفیت دانشگاه با توجه 

آموختگان این دانشـگاه در تـواند تاثیر به سـزایی در توانمند سازی دانشها میقابل ارائه، اجرای این دوره

 کسب و کار، کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای تخصصی جامعه داشته باشد. هایایجـاد محیط

 

 . هدف1ماده 

های الزم در در راستای تشویق دانشجویان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه، فراگیری دانش و مهارت

این دوره با رعایت مفاد آن با طی دوره کهاد فراهم خواهد شد. ای، های مرتبط بصورت بین رشتهیکی از رشته

 خوارزمیدانشگاه های کارشناسی برای کلیه رشته 1397ـ98و طی مراحل مندرج، از ابتدای سال تحصیلی 

 قابل اجرا است.

 تعاریف. 2ماده 

/ دانشجویان آن دوره متقاضی شود که دانشجو های کارشناسی دایر دانشگاه اطالق مییکی از دوره دوره اصلی:

 شرکت در دوره کهاد باشند. 

 ها برایاست که توسط یکی از گروهها / دانشکده واحد 24حداکثر کوتاه مدت با آموزشی  دوره  دوره کهاد:

 شود. نامه با آن رشته ارائه میهای مشمول این آیینآشنایی دانشجویان سایر رشته

 ود.شدانشکده یا گروهی است که دانشجو مقطع کارشناسی آن دانشکده محسوب می دانشکده / گروه اصلی:

 نماید.دانشکده یا گروهی است که دوره کهاد را ارائه می دانشکده / گروه میزبان:
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 : برنامه آموزشی دوره کهاد3ماده 

توسط دانشکده یا گروه میزبان از  کهواحد است  24و حداکثر  18مشتمل بر حداقل برنامه آموزشی هر دوره 

پیشنهادی هر  شود. تعداد واحد دروسهای کارشناسی دایر در آن واحد انتخاب میبین دروس دوره یا دوره

واحد باشد که دانشجو متناسب با رشته اصلی خود و با تایید معاون آموزشی دانشکده  24تواند بیش از دوره می

 د واحدهای مصوب برای دریافت گواهی طی دوره است. میزبان، موظف به اخذ حداقل تعدا

 : نحوه ایجاد دوره 4ماده 

ورای تصویب به شرا تکمیل و برای « فرم تعریف دوره»برای ایجاد دوره کهاد الزم است گروه یا دانشکده میزبان 

 ایوره برای به شورمزبور، برنامه آموزشی دمربوطه ارائه نماید. پس از تصویب دوره در شورای آموزشی دانشکده 

، دانشجویان واجد شرایط پذیرش دوره، بعد از تایید برنامه آموزشی دورهگردد. آموزشی دانشگاه ارسال می

 امکان شرکت در دوره را خواهند داشت. 

 : شرایط پذیرش دوره 5ماده

د نتوانمی واحد 24پس از پایان نیمسال دوم تحصیل و گذراندن حداقل مقطع کارشناسی ـ دانشجویان 1ـ5

 های کهاد به معاونت آموزشی دانشکده خود ارائه نمایند. درخواست خود را برای شرکت در یکی از دوره

میانگین کل دانشجو در زمان ارائه درخواست پذیرش، نباید کمتر از میانگین معدل دانشجویان دانشکده ـ 2ـ5

 شد. با 14مربوط باشد. در هر صورت معدل دانشجو  نباید کمتر از 

 های ما قبل مشروط شده باشد. ـ در زمان ارائه درخواست، دانشجو نباید در هیچ یک از نیمسال3ـ5

 .دانشجو در مدت تحصیل خود فقط امکان ارائه درخواست برای طی یک دوره کهاد را داردهر _ 4ـ5

 است.  چهارمنیمسال  پایان سال مجاز برای ارائه پذیرش در دوره کهاد،ـ آخرین نیم5ـ5

درخواست دانشجویان در شورای آموزشی دانشکده مبدا و مقصد با هماهنگی مدیریت خدمات آموزشی  -5-6

 دانشگاه بررسی می گردد.

شود، واحدهای دوره هایی که پایان نامه جزو واحدهای اجباری دوره تحصیل محسوب میـ در مورد رشته7ـ5

  تمام برسد. نامه به اکهاد بایستی قبل از دفاع از پایان
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 مقررات آموزشی دوره -6ماده 

ه نامتابع آیین در رشته اصلی حداقل و حداکثر تعداد واحدهای اخذ شده در هر نیمسال توسط دانشجو  -6-1

 است.های آموزشی دوره کارشناسی 

واحد اصلی  12را به شرط اخذ حداقل  واحد از دروس کهاد 6تا  3دانشجو در هر نیمسال می تواند بین  -6-2

خود انتخاب نماید. در هر نیمسال اخذ یک درس از میان دروس دوره کهاد عالوه بر سقف مجاز با تایید 

 دانشکده رشته اصلی بالمانع است.

اخذ واحد های دوره مشمول پرداخت شهریه متغیر دروس کارشناسی مطابق مصوبات هیات امنا دانشگاه  -6-3

و یا باالتر باشد دانشجو از پرداخت  17ان اخذ درس( می باشد. در صورتی که میانگین کل دانشجو )در زم

 شهریه دروس دوره کهاد اخذ شده در نیمسال بعدی معاف خواهد بود.

اخذ دروس دوره با استفاده از ضوابط تک درس و مهمانی مجاز نیست. دانشجو موظف است دروس دوره  -6-4

 مجاز دوره اصلی و با ثبت نام در نیمسال عادی اخذ نماید.را در سقف سنوات 

نمرات دروس اخذ شده دوره در میانگین نیمسال اخذ دروس مزبور همچنین میانگین کل دانشجو  -6-5

تاثیری نخواهد داشت. و به عنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصیلی دانشجویان با کد خاص دوره درج 

 ه جایگزین دروس اختیاری دوره اصلی دانشجو نمی شود.خواهد شد. دروس این دور

شود و یا سنوات  14چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر از  -6-6

 نیمسال بیشتر شود گواهی دوره کهاد برای دانشجوی مزبور صادر نمی شود. 10او از 

 نامه آموزشیرشته اصلی و این دوره مطابق آییندر دانشگاه در حداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو  -6-7

 دوره اصلی است. تمدید سنوات مازاد صرفا برای تحصیل در دوره کهاد مجاز نیست.

دانشجویی که در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاری دانشگاه در دوره  -6-8

اجرای مقررات آموزشی اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غیبت، مشروطی، اصلی خود خواهد بود و تفاوتی در 

 سنوات و سایر موارد ایجاد نخواهد شد.

 ارائه درخواست برای تغییر از یک دوره کهاد به دوره مشابه دیگر مجاز نیست.  -6-9
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 دریافت گواهی دوره -7ماده 

ف رشته اصلی، درصورتی که دروس مشخص شده دانشجو پس از اخذ و گذراندن کلیه واحد های موظ -7-1

دوره کهاد را با موفقیت گذرانده باشد، می تواند بعداز اتمام فرایند دانش آموختگی خود، درخواست اخذ گواهی 

 دانشگاه صادر می شود. مدیر آموزشگواهی با امضای دوره کهاد نماید. این 

اصلی در دانشکده میزبان خواهد بود که با پیشوند گواهی عنوان گواهی دوره کهاد، یکسان با عنوان دوره  -7-2

 دوره کهاد در عنوان گواهی، از عنوان مدارک دوره اصلی در دانشکده میزبان متمایز خواهد شد.

توانند از میان در صورت موافقت دانشکده مجری دوره کهاد و تایید دانشگاه، دانشجویان دوره کهاد می -7-3

شاغل به تحصیل یا دانش آموخته دوره کارشناسی سایر دانشگاه های دولتی و در قالب متقاضیان واجد شرایط 

مطابق مصوبات هیات امنا دانشگاه )در زمان اخذ درس( می های مرکز آموزش های آزاد انتخاب گردند. دوره

 باشد.

 7نامه در ن آیینایو مفاد  29/03/97کلیات اجرای طرح کهاد در دانشگاه خوارزمی در جلسه دانشگاه مورخ 

و از نیمسال اول سال  به تصویب رسید 06/04/97 مورخ دانشگاه ده بند( در شورای آموزشیجماده )شامل ه

راحت بیان نشده است، مقررات . درخصوص مواردی که در آیین نامه به صقابل اجرا است 97-98تحصیلی 

 گیری خواهد بود.دانشگاه مرجع و مالک تصمیمنامه دوره کارشناسی پیوسته آیین

 

 

 


