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 :دوره کارشناسی -1-1

 .گردد های آموزش عالی است كه به اعطای مدرك كارشناسی در رشته مربوط منتهی می دوره كارشناسی يكی از دوره

 (: الكترونیكی)يادگیری مجازی  -1-2

های  استفاده از فناوری اطالعات و با رعايت ويژگیرويكردی برای تأمین و ارائه محیط يادگیری تعاملی و يادگیرنده محور با 

 :زير

 شامل يادگیری مستقل از زمان، مكان و سرعت پیشرفت يادگیرنده :نظام آموزشی باز -الف

 .تواند آزادانه چگونگی، مكان و زمان آموزش را انتخاب كند كه در آن يادگیرنده می :پذير آموزش انعطاف -ب

های غیرمتمركز قرار  كه بر اساس آن ياددهنده، يادگیرنده و محتوای آموزشی مجازند در مكان :شده آموزش توزيع -ج

 .گیرند

 (: الكترونیكی)دانشگاه مجازی  -1-3

پارچه از طريق رسانه وب  های آموزشی آن به طور يک موريت آموزش عالی كشور كه همه تعاملأمحیطی است برای انجام م

محتوای دروس، مواد آموزشی برخط، نظام مديريت آموزشی، كتابخانه، آزمايشگاه مجازی، : ها شامل اين تعامل. گردد ارائه می

 .زمان است محیط متعامل برای ارتباط همزمان يا ناهم

 :یمحتوای الكترونیك -1-4

دانشگاه مجازی موظف است دروس خود را به صورت محتوای . است یمحتوای الكترونیك یاساس فعالیت آموزش الكترونیك

های آن همواره دانشجويان  ريزی ارائه تمرينات و برنامه های برنامه از تكنولوژی آموزش مجازی با شیوهارائه دهد و  یالكترونیك

 .را در اين سیستم آموزشی فعال كند

 (: مجازی)کالس الكترونیكی  -1-5

منظور از كالس مجازی، فضای . های مجازی هستند ی مجازی تنها موظف به تشكیل كالست آموزش عالسساؤها و م دانشگاه

شده  تعییندر يک محدوده زمانی مشخص و از پیش  Onlineصورت ه آموزش الكترونیكی است كه در آن استاد و دانشجويان ب

 .پردازندمی ای به تبادل نظر و فعالیت آموزشیبا استفاده از ابزارهای چندرسانه

پاسخ را از و های پرسش  توانند كالس سسات میؤطرف وزارت فناوری اطالعات اين م صورت وجود مشكل اينترنت از در: تبصره

 . های حضوری تشكیل دهند طريق كالس

 سال تحصیلی

عنداللزوم يک هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال و يک ترم تحصیلی مشتمل بر نیمسال پايیز، نیمسال بهار و  .1

 .است یتابستاندوره 

 .شود و دانشجو موظف به ثبت نام در آن نیست تابستان در صورت لزوم برگزار می ترم: تبصره .2

 تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی

 واحد درسی 20واحد درسی، و حداكثر  12 تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل دو عنوان درس به میزان هر دانشجو می. 1

 .ريزی آموزشی انتخاب كند نامه اعالم شده توسط گروه برنامهطبق بر

واحد درسی را  11تواند در نیمسال تحصیلی بعد حداكثر  باشد، می 12 اگر میانگین نیمسال دانشجويی كمتر از: 1تبصره 

 .انتخاب كند

واحد درسی را با  21 تحصیلی بعد حداكثرنیمسال  باشد، می تواند در 11اگر میانگین نیمسال دانشجويی حداقل : 2تبصره 

 .رعايت پیش نیازهای مربوط انتخاب كند

شرط احراز میانگین كل حداقل واحد باقی داشته باشد به  21 در مواردی كه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداكثر: 3تبصره 

 .تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در يک نیمسال تحصیلی انتخاب كند می12



 .در آخرين نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابی معاف است: 1صره تب

 .واحد درسی است 6 تعداد واحدهای انتخابی در ترم تابستان حداكثر :5 تبصره

 های پیش نیاز دانشگاهی درس

های كارشناسی و در هر رشته تحصیلی كه حسب مورد نمره خام آزمون سراسری وی در  دانشجوی پذيرفته شده در دوره. 1

يک يا چند درس يا میانگین ديپلم نظام قديم يا مدرك پیش دانشگاهی وی از حد نصاب تعیین شده به شرح زير كمتر باشد، 

درس های پیش نیاز  د به عنوانآموزشی مربوط تعیین می كن هايی را كه گروه حسب نیاز رشته تحصیلی، درسموظف است 

 :ه بر درس های مندرج در برنامه مصوب بگذرانددانشگاهی عالو

 
 14/2/1331مورخ  333های کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب جلسه  نامه آموزشی دوره آيین

 دروس پیشنیاز

های كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد  ها در دوره دانشگاهآن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورودی  -12 ماده

، به تشخیص شورای آموزشی ر آزمون ورودی، در يک يا چند درسد ،های تحصیلی كه نمره خام آنها پیوسته در همه رشته

كند به عنوان  دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معینی كمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را كه دانشگاه تعیین می

 .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند ( پیشنیاز دانشگاهی)دروس جبرانی يا 

تعیین نوع درس، تعداد واحد ،ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی  :1تبصره 

 .تاه پذيرنده اسدانشگ

،كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر ت پس از اعالم نتايج آزمون ورودی، موظف اسشورسازمان سنجش آموزش ك :2بصره ت

 .دهای ذيربط قرار ده مواد امتحانی در اختیار دانشگاه يک از آنها را در هر منمره خا

تابع مقررات ی و مانند دروس دانشگاه هر حیث، ،ا در دانشگاههانهآارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای : 3تبصره 

 .آموزش عالی است

، ونمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پايان نیمسال و همچنین در میانگین كل نمرات دانشج

 .ثیر دارد أ، قبولی يا ردی دانشجو نیز تشود و در مشروطی محاسبه می

 .دروس پیش نیاز استسسه نمره نقطه وسط حد نصاب مالك انتخاب ؤدر اين م :1تبصره 

های پیش نیاز دانشگاهی را انتخاب كرده باشد،  واحد از درس 6دانشجويی كه حداقل به حداكثر طول دوره تحصیل : 2 تبصره

 .شود يک نیمسال تحصیلی افزوده می

 : هدف -2ماده 

های الزم و آشنايی با  وزشآموختگانی است كه با فراگیری آمهدف از ايجاد دوره كارشناسی، گسترش دانش و تربیت دانش

 . كنند های پژوهش علمی، مهارت الزم را برای ارائه خدمات علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی پیدا می روش

 


