
 

 

 "بسمه تعالی"

 پارس و هنر معماری در موسسه آموزش عالی تخصصی تکمیلیآیین نامه دوره های 

 

 :مقدمه

به منظور تنوع بخشی آموزشی و آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با یکی از رشته های مورد عالقه شان، 

با توجه به آئین نامه حاضر، دانشکده ها و مراکز مختلف دانشگاه را پارس  و هنر معماری موسسه آموزش عالی

هدف از ارائه این . نمایدبرای سایر دانشجویان دانشگاه می (Minor)تخصصی تکمیلی تشویق به ارائه دوره 

رشته غیر از رشته تحصیلی اصلی دوره ها همانطور که اشاره شد آشنایی دانشجویان واجد شرایط یا یک 

روند، این دوره دانشجو را قادر می سازد تا با توجه به اینکه گرایش ها بیشتر به سمت میان رشته ای می. آنهاست

این آیین نامه با بررسی در کمیته منتخب . به سادگی و در اسرع وقت بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد

 :به شرح ذیل به تصویب رسید3131شهریور ماه  لسه مورخدانشگاه، در جآموزش شورای 

 .واحد تعیین می گردد 42تخصصی تکمیلی سقف واحدهای دوره  .3

 . می باشد 32 دوره تخصصی تکمیلیحداقل معدل کل دانشجوی متقاضی ورود به  .4

بتواند  کارشناسی پیوسته باید به گونه ای باشد که دانشجو دوره تخصصی تکمیلیطراحی و اجرای  .1

برای دانشجویان  .نیمسال به اتمام برساند 31ثر در را حداک دوره تخصصی تکمیلیرشته اصلی و 

در صورت لزوم یک نیمسال به سنوات تحصیلی جهت اتمام دوره تخصصی کارشناسی ناپیوسته 

 .تکمیلی اضافه می شود

ک درس می باشند و مشمول پرداخت شهریه در قالب طرح ت تخصصی تکمیلیدانشجویان دوره های  .2

 .همچنین در هر نیمسال، یک سوم شهریه ثابت نیز دریافت می گردد

تابع کلیه مقررات آموزشی دانشگاه از جمله نظام پیش  تخصصی تکمیلیدانشجویان در دوره های  .5

نیازی براساس جدول دروس دانشکده ها و مراکز، سنوات تحصیلی بر اساس سنوات مجاز آموزش 

 .گیری و ترمیم و حذف تک درس و سایر مقررات آموزشی می باشندنظام واحد عالی،

 ..میتوانند شرکت کنند دوره تخصصی تکمیلیدانشجویان فقط در یک  .6



 

 .تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، در شورای آموزش دانشگاه انجام میشود .7

دانشگاه به آموزش توسط  تکمیلیدوره تخصصی گواهی گذراندن  دوره تخصصی تکمیلیدر پایان  .8

 .دانشجو اعطاء می گردد

 .اخذ شده باشند پارسبایستی در دانشگاه  دوره تخصصی تکمیلیکلیه واحدهای  .3

در تعیین رتبه های برتر و تسهیالت استعداد درخشان اثری  تخصصی تکمیلینمرات دروس دوره های  .31

 .ندارد

صرفا پس از دانش آموخته شدن در رشته اصلی دانشجو صادر و  دوره تخصصی تکمیلیگواهی پایان  :تبصره

 .اعطاء می گردد

به تصویب رسید و از این  3131آبان ماه  مورخپارس این آیین نامه در شورای آموزش و برنامه ریزی دانشگاه 

 .تاریخ به بعد قابل اجراست


