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 مقدمه: 

زیر نظر دانشکده  1393از سال هاي خود را دانشگاه صنعتی سهند فعالیت و تخصصی آزاد هايشآموز گروه

، بلند مدتهاي آموزشی کوتاه مدت و برگزاري دورههاي الکترونیکی، آزاد و پردیس دانشگاه در زمینه آموزش

با هدف  )مجازي( الکترونیکیها و سمینارهاي آموزشی و تخصصی به صورت حضوري و همچنین برگزاري کارگاه

هاي علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی براي دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان، مهندسان، کارکنان و ایجاد مهارت

ریزي کند تا با برنامهتالش می گروهاست. به همین منظور، این کرده هاي دولتی و غیردولتی آغاز مدیران بخش

ها و مراکز ها، سازمان علمی، مدرسین و متخصصین دانشگاه تأیه يگیري از دانش و تجربیات اعضامناسب و بهره

نامه معتبر پایان دوره( پذیران )با ارائه گواهیبراي دانشرا هاي مذکور صنعتی امکان برگزاري مطلوب دورهپژوهشی و 

 .مایدنفراهم  مهندسی هاي مختلف علوم ودر زمینه

 

 اهداف:

 کمک به ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه -1

 و تخصصی، کاربردي هاي دانشگاهیآموزش تأمین و توسعه -2

 سسات آموزش عالیؤها و ممداوم براي دانش آموختگان دانشگاهتکمیلی هاي ارائه آموزش -3

 ...داري، خدماتی و صنعتی، اعلمی، تأمین نیازهاي آموزشی مراکز  -4

 تخصصیو دانش هاي شغلی روز کردن مهارتهو ب ارتقا -5

 هاي مرتبط شغلیفناوري جدیدترینافزایش میزان آشنایی متخصصین با  -6
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 و تخصصی های آموزش آزادبرگزاری دورهنامه شیوه

 تعاریف – 1فصل 

شود که به منظور تربیت و آموزش هاي آموزشی اطالق می: به فعالیتهای آزاد و تخصصیآموزش -۱ماده 

منجر به صدور مدرک  بدون آنکه هاي فنی،افراد عالقمند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت

ها، ن سازما، به پیشنهاد و درخواست شود ها(آن  کارشناسی و ... یا معادل کاردانی، )مانند دانشگاهیرسمی 

 .شودها یا اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار میسسات، شرکتؤم

 .است دانشگاه صنعتی سهند: منظور، دانشگاه -۲ماده 

 است.دانشگاه  و تخصصی هاي آزادآموزش گروهمنظور،  :گروه -3ماده 

 .استدانشگاه  و مراکز آموزشی وابسته به پژوهشیمراکز ، هاپژوهشکده ،ها: منظور، دانشکده واحد -4ماده 

 .استها و ... دولتی یا خصوصی خارج از دانشگاه ها، نهادها، ادارات، شرکتسازمان ، : منظورسسهؤم -5ماده 

 ه دهنده محتواي آموزشی مربوطه است.ئ: منظور، شخص حقیقی ارامدرس  -6ماده 

هر دانشکده که با پیشنهاد رئیس آن دانشکده و موافقت عضاي هیأت علمی منظور، یکی از ا : نماینده -7ماده 

 شود.منصوب می گروهبه عنوان نماینده آن دانشکده در دانشگاه و معاون آموزشی  گروهرئیس 

 .استمنظور، مدرس، واحد یا مؤسسه متقاضی برگزاري دوره مجری:   -8ماده 

شورا شامل معاون آموزشی اعضاي . است و تخصصی هاي آزادآموزش گروهمنظور، شوراي  شورا: -9ماده 

دانشگاه یا نماینده  و مالی ، معاون اداري ایشان ، معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان دانشگاه یا نماینده 

هاي آموزش و رئیس دانشکدهها دانشکدهگان نمایند، و تخصصیهاي آزاد آموزش گروهمعاون  یا یسئ، رایشان 

 .شوندمی الکترونیکی

یا  )مجازي( که به صورت حضوري، الکترونیکی است و تخصصی منظور، دوره آموزش آزاد دوره: -۱0ماده 

 د.شوترکیبی برگزار می

 کند.ی ثبت نام میآزاد و تخصص شرکت در دوره آموزشبراي منظور، فردي است که  :پذیر دانش -۱۱ماده 

به منظور برگزاري دوره  که بین معاون آموزشی دانشگاه و مجري استمنظور قراردادي  قرارداد: -۱۲ماده 

 .شودمنعقد میآموزش آزاد و تخصصی 

 دوره نحوه برگزاریقوانین و  – 2فصل 

درخواست کتبی  مجری ،باشد. در تمامی مواردمؤسسه یا  واحد، مدرستواند می دورهمجری  -۱3ماده 

 کند.میه ئارا گروهپیوست( به  1)فرم  دورهطی فرم پیشنهاد  دورههمراه اطالعات کامل خود را به 

 شود.صادر می دانشگاهمعاون آموزشی  با موافقتو  گروهرئیس  با تأیید دورهمجوز برگزاري  -۱4ماده 

به را  دورهگیري و صدور مجوز برگزاري تصمیمتواند می دانشگاه، معاون آموزشی در موارد خاص -۱تبصره 

 دهد.ارجاع  شورا 
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در این مدت  دورهبه مدت شش ماه معتبر خواهد بود. در صورت عدم برگزاري  دورهمجوز برگزاري  -۱5ماده 

 ه نماید.ئارا گروه بایست براي صدور مجوز مجدد، درخواست کتبی خود را بهمی مجریو پایان اعتبار مجوز، 

. مجوز نماید گروهبه  مدرسسه ماه پس از اخذ مجوز، اقدام به معرفی تا ملزم است حداکثر  مجری -۱6ماده 

معاون  شود. در موارد خاص،صادر می دانشگاهتوسط معاون آموزشی  دورهدر هر  مدرستدریس براي 

 دهد.ارجاع  شورا به را صدور مجوز تدریس تواند می آموزشی

. اگر یست، نیاز به اخذ مجوز تدریس نباشدها دانشگاهیا سایر  دانشگاهت علمی أعضو هی مدرساگر  -۲ تبصره

کرده دریافت  گروها قبالً از هاي پیشین ریا دوره دورهتدریس در  مجوز بوده ون ت علمیأهیعضو ، مدرس

 واهد داشت.خنیاز  مجوز تدریسمجدد به اخذ نیز جدید  دوره، براي همان باشد

شامل پذیرایی، تهیه جزوات آموزشی،  دورهباشد، مسئولیت امور اجرایی  مدرس دوره، مجری اگر  -۱7ماده 

باشد، مسئولیت امور  سسهؤمیا  واحد ،دورهمجری . در صورتی که است گروهامور خدماتی و ... بر عهده 

 .است دورهمجری شامل پذیرایی، تهیه جزوات آموزشی، امور خدماتی و ... بر عهده  دورهاجرایی 

و جذب شامل تهیه و چاپ پوستر، بنر و ... دوره تبلیغات باشد،  مدرس ،دورهمجری اگر  -۱8ماده 

 سسهؤمیا واحد  دوره،مجری . در صورتی که استمربوطه  مدرسو با همکاري  گروهبر عهده  پذیراندانش

 ،دانشگاهسایت رسانی از طریق وبدر تمامی موارد، اطالع .است دورهمجری بر عهده  دورهباشد، امور تبلیغات 

 صورت خواهد گرفت. گروهتوسط  نشگاهدا هاي ارتباطی کانالسایر و  گروه

یا و  گروهو در محل  گروهبر عهده ه فضا و امکانات آموزشی ئاراباشد،  مدرس ،دورهمجری اگر  -۱9ماده 

 واحدبر عهده ه فضا و امکانات آموزشی ئاراباشد،  واحد ،دورهمجری  اگر. است دانشگاهسایر فضاهاي فیزیکی 

بر اساس توافق ه فضا و امکانات آموزشی ئاراباشد،  سسهؤم ،دورهمجری  در صورتی که. است گروهو با تأیید 

 .استمنعقده  قراردادطرفین و 

آموزشی مرتبط با دانشکده های دورهریزي و برگزاري موظف است در خصوص برنامه نماینده -۲0ماده 

ت علمی و متخصصان حوزه أهاي الزم با اعضاء هیمربوطه همکاري نموده و با ایجاد ارتباط و انجام هماهنگی

ارائه  گروهآموزشی جدید را تعریف و به های دوره، دانشگاهسسات خارج از ؤها و متخصصی مربوطه و سازمان 

 نماید. 

لندمدت و ب مدتآموزشی تخصصی کوتاه هایدورهدانشگاه موظف هستند هر گونه  واحدهایتمامی  -۲۱ماده 

 دانشگاهیا معاون آموزشی  گروهبا امضاء رئیس  دورهنامه پایان که منجر به صدور گواهی ،ورد نظر خود رام

 نامه برگزار نمایند.شیوهو در قالب این  گروهبا هماهنگی ، شود

 نامه دورهصدور گواهی - ۳فصل 

 .شودتعیین می گروه و مجریمدرس، مطابق با توافق  پذیران دورهدانششرایط و نحوه ارزیابی  -۲۲ماده 

 شود.صادر مینامه شیوهمطابق مفاد این ها آن پس از ارزیابی پذیراندانش دورهپایان نامه گواهی -۲3ماده 

 معتبر خواهد بود. گروهو رئیس  مجریمشترک  با امضاي پذیراندانشدوره پایان نامه گواهی -۲4ماده 

 برسد. دانشگاهبه امضاء معاون آموزشی تواند می دورهپایان  نامهدر موارد خاص، گواهی -3 تبصره
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صادر  دانشگاهو معاون آموزشی  گروه، با امضاء رئیس مدرسبراي  دورهنامه تدریس گواهی -۲5ماده 

 شود.می

 هاهای برگزاری دورهشرایط مالی و هزینه - ۴فصل 

واریز  دانشگاه درآمدهاي اختصاصیبایست به حساب می پذیران دورهدانشهاي ثبت نام هزینه -۲6ماده 

 .دشونمیانجام  دانشگاهکردها بر اساس دستور معاون آموزشی کل هزینهو  شود

 د.وشمیدر نظر گرفته  دانشگاهبه عنوان باالسري  دوره نام حاصل از ثبتدرآمد کل درصد  15 -۲7ماده 

 ، به شرح زیر خواهد بود:دانشگاهباالسري بعد از کسر دوره،   نامحاصل از ثبت درآمد کرد هزینه -۲8ماده 

 مدرس باشد: ،مجریاگر  -الف

یا سایر  دانشگاهت علمی أعضو هی مدرساگر : و هزینه امور اجرایی سهم مدرسمجموع  -۱-۲8بند 

 دانشگاهت علمی أ، عضو هیمدرسو اگر  است دوره نام حاصل از ثبتدرآمد کل  درصد 85باشد،  هادانشگاه

 دربر اساس توافق طرفین  دورهنام حاصل از ثبتدرآمد کل  درصد 85نباشد، حداکثر  هادانشگاهیا سایر 

 شود.در نظر گرفته می قرارداد

، پذیراندانشجذب ، دورهتبلیغات تخصیص آن به نحوه تعیین سهم هزینه امور اجرایی و  -4 تبصره

 .است شورا بر عهده  .آموزشی، امور خدماتی و ...پذیرایی، تهیه جزوات 

 بر اساس توافق طرفین دانشگاه،در فضاي خارج از  مدرسبه  دورهدر صورت واگذاري اجراي  -5تبصره 

 شود.اضافه می مدرسبه سهم  دوره نامثبتحاصل از درآمد ، بخشی از قرارداد

به منظور توسعه آن در  گروه، در صورت وجود، به عنوان سهم دوره نامثبتحاصل از مابقی درآمد  -۲-۲8بند 

 است. دانشگاهاختیار 

 :واحد باشد ،مجریاگر  -ب

 دورهنام حاصل از ثبتدرآمد کل  درصد 85: مدرس و هزینه امور اجراییواحد، مجموع سهم  -3-۲8بند 

 .است

، پذیرایی، پذیراندانشجذب ، دورهتعیین سهم هزینه امور اجرایی و نحوه تخصیص آن به تبلیغات  -6 تبصره

 است. شورا. بر عهده تهیه جزوات آموزشی، امور خدماتی و ...

و هزینه امور اجرایی( به عنوان  دانشگاهمابقی درآمد حاصل )پس از کسر باالسري از  درصد 70 -7 تبصره

 .شوددر نظر گرفته می واحددرصد آن به عنوان سهم  30و  مدرسسهم 

 سسه باشد:ؤم ،مجریاگر  -ج

کرد هزینهشود. مابین تعیین میفی قراردادبر اساس توافق طرفین و  گروهو  دورهمجری سهم  -4-۲8بند 

 :خواهد بود مجریاز محل سهم نیز موارد ذیل 

، سهم گروهاز طرف  مدرس. در صورت معرفی است مؤسسهبر عهده  مدرسالزحمه پرداخت حق -الف

 تعیین خواهد شد. مابینفی قرارداددر  مدرس
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آموزشی،  پذیرایی، تهیه جزواتشامل  دورهامور اجرایی و  پذیراندانشجذب ، دوره تبلیغاتکرد هزینه -ب

واگذار شود، بر  گروه. در صورت توافق طرفین، اگر انجام این امور به است مؤسسهامور خدماتی و ... بر عهده 

 گروهو به سهم شده کسر  مؤسسهاز سهم ارد ، مبلغ در نظر گرفته شده براي این مومابینفی قراردادمبناي 

 اضافه خواهد شد.

 مابین، صورت خواهد گرفت.فی قراردادبر مبناي توافق طرفین و فضا و امکانات آموزشی  تأمین کردهزینه -ج

درصد  15، شودبرگزار )مجازي( به صورت الکترونیکی  سسهؤمیا  واحدتوسط  دورهدر صورتی که  -۲9ماده 

در صورتی که  .خواهد شداضافه  دانشگاهو به سهم شده کسر  مجریاز سهم  دورهنام حاصل از ثبتدرآمد کل 

 الکترونیکی ساعات برگزاريصورت ترکیبی برگزار شود، درصد مذکور به نسبت ه ب سسهؤمتوسط  دوره

 ، منظور خواهد شد.)مجازي(

 قراردادرا مطابق  مدرسو  مجریسهم ، گروهو با تأیید  دورهاز اتمام  بعدموظف است  دانشگاه -30ماده 

 پرداخت نماید.

 شود.منظور می مابینفی قراردادبوده که در  مجریعهده  رکسورات قانونی بکلیه  -3۱ماده 

 خواهد شد. اقدام دانشگاهبینی نشده، بر اساس تصمیمات معاون آموزشی در خصوص موارد پیش -3۲ماده 

 لغو دوره - 5فصل 

 گروهو  مجریتوسط  گروههاي ثبت نام و هزینه هزینهبرحسب  پذیران دورهدانشحداقل تعداد  -33ماده 

تواند مهلت ثبت نام را می گروهبه حد نصاب نرسد،  پذیران دورهدانششود. در صورتی که تعداد تعیین می

تعداد به حد نصاب رسیدن . بعد از اتمام مهلت تمدید شده، در صورت کندهفته تمدید  2حداکثر تا 

 .است دوره موظف به برگزاري مجری، پذیران دورهدانش

 عودت دهد.در اسرع وقت را  پذیراندانشنام بایست هزینه ثبتمی دانشگاهدوره، در صورت لغو  -34ماده 

 

و از تاریخ  شدتصویب  دانشگاهیسه ئت رأدر هی 26/09/1398 تاریخماده در  34فصل و  5در  نامهشیوهاین 

ت رئیسه أدر هیآن تصویب مجدد  مستلزم ،نامهشیوههرگونه تغییرات در این  .االجرا خواهد بودتصویب الزم

تواند در می شورا ، قراردادهاو عقد  نامهشیوهی نمودن یاست. در خصوص سایر موارد، نحوه اجرا دانشگاه

 گیري نماید.تصمیم نامهشیوهچارچوب این 


