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 AUT-PR-3305 شماره:

 15/02/1394 تاريخ:                             1 :ويرايش
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 هدف

عملكارد  جهت ايجااد وحادت   هدف از اين رويه تعیین حد نصاب تشكیل کالسهاي مقاطع مختلف تحصیالت تكمیلي 

هاي متفاوتي براي کالسهاي حضوري و مجاازي درنرار فرهتاه    رويه حد نصابدر اين  .باشددر کل دانشگاه مي

 اص هراهم فردد. هاي کم جمعیت نیز در شرايط خشده است و سعي شده است تا امكان تشكیل کالس
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 هاي حضوري كالس-1

)اعم دانشجو  5در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تحصیالت تكمیلي  حضوريهاي  نصاب تشكیل کالس حد

دانشجو وجود دارد: 5در شرايط زير امكان تشكیل کالس با کمتر از  .باشد مياز کارشناسي ارشد و دکتري( دانشجوي 

 4با  خود را هاي به حد نصاب رسیده از کالس %10 تا صورت لزوم، حداکثردر  ها مجاز هستند دانشكده-1

التدريس کامل تعلق  به اين دروس حق .تشكیل دهندکارشناسي ارشد و دکتري( دانشجوي )اعم از دانشجو 

 باشد. خواهد فرهت. تعیین دروس مشمول اين بند بر عهده دانشكده مي

که دانشكده ضمن بیان داليل موجه، مايل است تعداد بسیار محدودي از دروس را خارج از  در صورتي-2

شوراي درصدي خود با تعداد دانشجويي کمتر از حد نصاب تشكیل دهد، در صورت مواهقت  10سهمیه 

الذکر خارج از بار افر درس هوقتحصیالت تكمیلي دانشگاه، تحصیالت تكمیلي دانشكده و تايید مديريت 

 0.6دانشجو برابر  3و براي  0.8دانشجو برابر  4التدريس آن دروس براي  ضريب حقموظف استاد درس باشد، 

  .)به صورت خطي( فردد محاسبه مي

( تحت هیچ شرايطي مجاز اعم از کارشناسي ارشد و دکترينفر دانشجو )کمتر از سه ها با  تشكیل کالس-3

 باشد. نمي

 فردد. فیري مي شروع ترم مشخص و بر اساس آن تصمیمهفته بعد از 2ها  آمار کالس-4

 

 هاي آموزش الكترونيكي )مجازي( كالس-2

باشد. در شرايط  دانشجو مي 15در مقطع کارشناسي ارشد ( مجازيآموزش الكترونیكي )هاي  نصاب تشكیل کالس حد

 زير امكان تشكیل کالس با کمتر از حد نصاب وجود دارد:

که دانشكده ضمن بیان داليل موجه، مايل است تعداد بسیار محدودي از دروس با تعداد  در صورتي-1

شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده و تايید دانشجويي کمتر از حد نصاب تشكیل دهد، در صورت مواهقت 

التدريس آن دروس بر اساس تعداد دانشجو به صورت خطي  تحصیالت تكمیلي دانشگاه، ضريب حقمديريت 

 (15تقسیم بر  8) 0.53التدريس  نفر دانشجو ضريب حق 8اي درسي با فردد. مثال بر و محاسبه مي کسر

فردد. در اين حالت تعداد  باشد. البته الزم به ذکر است که ضريب دروس مجازي کماکان اعمال مي مي

 نفر کمتر باشد. 5دانشجوي کالس نبايد از 
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تحصیالت مديريت تايید  ،دانشكدهشوراي تحصیالت تكمیلي  که در موارد بسیار خاص )با نرر در صورتي-2

انشجو تشكیل نفر د 5( الزم باشد که کالسي با کمتر از و مواهقت معاون آموزشي دانشگاه تكمیلي دانشگاه

 فیرد. تعلق مينفر دانشجو  5التدريسي معادل کالسي با  فردد، به اين درس حق

 فردد. فیري مي مشخص و بر اساس آن تصمیمهفته بعد از شروع ترم 2ها  آمار کالس-3

 

 نامهزمان اجرا آيين -3

 باشد.مي 1394نامه مهرماه اجرا آيینزمان 




