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 مقدمه

فراتر   ییبا مهارت ها  دانشجویان ییو لزوم آشنا یا رشته  انیو علوم م میمفاه تیاهمامروزه با توجه به گسترش و 

  ی لیتکم  یتخصص  یدوره ها  یمعتبر جهان اقدام به برگزار   یدانشگاهها   شتریخود، ب  الت یاز حوزه تخصص و تحص

(Minorاند نموده  دانشجو   ییاهدوره   ،ی )کهاد(لیتکم  یتخصص  یها دوره   .(    و  یدوره کارشناس  انیهستند که 

  ی به جز رشته تخصص  یگر ید   یمشخص همزمان در رشته    ی توانند با گذراندن تعداد واحدها  یم   ارشد  یکارشناس

(Major)  دانشجو    ی و توانمندساز  یآموزش  ستم یس  قیو تطب  یاساز یدوره موجب پو   نی ا  .ندینما  لیخودشان تحص

و    نانه یکارآفر  یهاتیبازار کار و فراهم کردن فعال  یازها یدانشجو بر اساس ند و در جهت کمک  یجد   طیبا شرا

 . دآموختگان خواهد شدانش  دانشجویان و  ی ارشته  نیمؤثر ب

 

 هدف   .1ماده 

  از در یکی الزم  مهارتهای و دانش فراگیری نامه، آیین  این  در مندرج شرایط واجد  دانشجویان تشویق راستای در

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

طع  ادر مق  ارومیه  دانشگاه  رشته های  کلیه  برای  1401-1402تحصیلی    نیمسال دوم سال  ابتدای  از  مندرج،  مراحل

 . است اجرا  قابلی دامپزشک یعموم یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس

 

 تعاریف  .2ماده

به  یدوره اصل دانشگاه    ریدا  یدامپزشک  یعموم   یارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناسهای    از دوره  ی کی:  در 

 .دشو یاطالق م 

  یی برای آشنا  یا گروه ها  ها  از دانشکده   یک یکوتاه مدت است که توسط    ی: منظور دوره آموزش)کهاد(  یفرع  دوره

 .شود ی ارائه م  نامه نیی آ نی مشمول ا های رشته  ریسا انیدانشجو
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  ی ارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناساست که دانشجو در دوره    یا گروهی   : دانشکده یاصلیا گروه    دانشکده 

 . است لی، مشغول به تحصی آندامپزشک یعموم

 . دینما یرا ارائه م  کهاداست که دوره  یا گروهی   مجری: دانشکدهیا گروه   دانشکده

 

 دوره کهاد  برنامه آموزشی  .۳ماده

و    ی دامپزشک  یعموم  یدکترو    برای دانشجویان کارشناسی  واحد  24و حداکثر    18  دوره کهاد مشتمل بر حداقل

 ونیسیکمو با تایید    زبانیگروه م  ایکه توسط دانشکده    است   واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد  10الی      8

  ر ی دا  یدامپزشک  یعموم  یارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناس  ی هادوره   ایدروس دوره    ن یاز ب  دانشکده  یتخصص

و سوابق    یفرد  قیدانشجو، عال  یلیبر حسب رشته تحص  زبانیگروه مدانشکده یا    .شودی انتخاب م  ارومیهدر دانشگاه  

ب  یدروس  ،یتجرب برنامه   یرا در توانمندساز   ریتأث  نی شتریرا که  ارائه خو  یز یردانشجو دارند،    تعداد   .کرد  اهدو 

)دوره   10( و  یدامپزشک  یعموم  یدکترو    )دوره کارشناسی  24  از  بیش  می تواند  هر دوره  پیشنهادی  دروس  واحد

و گروه  دانشکده    آموزشی  معاون  تایید  با  و  خود  اصلی  رشته  با  متناسب  دانشجو  که  باشد  واحدکارشناسی ارشد(  

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

 

 کهاد  دوره   جادی: نحوه ا4ماده 

( را تکمیل و برای تصویب  1فرم تعریف دوره )پیوست     زبانیدانشکده م  ا یدوره کهاد الزم است گروه    جاد یا  ی برا

دوره    یمزبور، برنامه آموزش  ی دوره در شورا  بیپس از تصو  .دیدانشکده مربوطه ارائه نما  ی آموزشبه شورای  

  ط یواجد شرا  انیدوره، دانشجو  یبرنامه آموزش  دییبعد از تا  .گردد  یدانشگاه ارسال م  یآموزشی  به شورا  یبرا

 .شرکت در دوره را خواهند داشت امکان  دوره، رشیپذ
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 قوانین و شرایط دوره کهاد   -5 ماده

پذیرش دوره های کهاد بر    تیو ظرف  انیمتقاض  طیشرا  ،یدرس   ی شامل برنامه    ،یآموزش   ی برنامه    ن یتدو  -5-1

   .است دانشگاه مجری آن دوره تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی یا گروه عهده ی دانشکده  

معدل کل    .های ماقبل مشروط شده باشد  مسالیاز ن  کی   چ یدر ه  دیدر زمان ارائه درخواست، دانشجو نبا  -2-5

  ی دامپزشک  ی عموم  یدکترو    برای دانشجویان کارشناسی  14باالتر از    دیکهاد با   یورود به دوره    یمتقاض  یدانشجو

  ی مصوب دوره    ی نامه    ن یحداکثر سنوات مجاز مطابق با آئ  .باشدبرای دانشجویان کارشناسی ارشد    15و باالتر از  

در دوره    لیسنوات مازاد صرفا برای تحص  دیتمد  .است  یدامپزشک  یعموم  یارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناس

 .ستیکهاد مجاز ن

چهارم   مسالین  انیدوم تا پا  مسالین  انیکهاد از پا  یزمان درخواست، ثبت نام و شروع اخذ واحد دوره ها  -5-3

  ی در شورا  انیدرخواست متقاض  .است  یدامپزشک  یعموم   یدکترو    ، کارشناسی ارشدبرای دانشجویان کارشناسی

 . دانشکده های مبداء و مقصد با هماهنگی امور آموزشی دانشگاه بررسی می گردد یآموزش

 . دوره کهاد را دارد کی  یخود فقط امکان ارائه درخواست برای ط  لیهر دانشجو در مدت تحص -5-4

در صورت انصراف دانشجو    .ستیمجاز نکهاد    گریدوره کهاد به دوره د  کیاز    رییارائه درخواست برای تغ   -5-5

کهاد در کارنامه ثبت و شهریه پرداختی بازگشت داده نمی    یکهاد، دروس اخذ شده مربوط به دوره   ی از دوره  

 . شود

  ن ی کنند اجازه شرکت در ا  یدر دو رشته بصورت همزمان استفاده م  لینامه تحص  ن ییکه از آ   یانیدانشجو  -5-6

 . دوره را ندارند

واحد از دروس    6تا    3  ن یتواند ب  یم  مسالیدانشجو در هر ن  یدامپزشک  یعموم  یدکترو    در مقطع کارشناسی  -5-7

در مقطع کارشناسی ارشد    .دیخود، انتخاب نما  یواحد از دروس دوره اصل  12دوره کهاد را به شرط اخذ حداقل  

حداکثر    .خود را اخذ کند  یواحد از دروس رشته اصل   8حداقل    یلیتحص  مسالیدانشجو موظف است در هر ن
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اخذ   یمجموع واحدها .واحد است  12دوره کهاد    یبا احتساب واحدها   مسالیاخذ شده در هر ن یتعداد واحدها 

، کارشناسی  یتابع سقف مجاز اخذ واحد مطابق دستورالعمل مصوب دوره    یشده در دوره کهاد و دوره اصل

اخذ یک درس از میان دروس دوره ی کهاد    مسالدر هر نی  .است  و کارشناسی ارشد  ی دامپزشک  ی عموم  یدکتر

 . رشته ی اصلی بالمانع است  یا گروهعالوه بر سقف مجاز با تایید دانشکده 

دانشجو موظف است دروس دوره    .ستیمجاز ن  یاخذ دروس دوره با استفاده از ضوابط تکدرس و مهمان  -5-8

 .دیخذ نما عادی ا مسالیو با ثبت نام در ن یمجاز دوره اصل سنوات را در سقف

و    یدامپزشک  یعموم   یدکتر،  یدروس کارشناس  ریمتغ  هیمشمول پرداخت شهر  کهاد،  دوره  یاخذ واحدها   -5-9

مشخص، چنانچه معدل دانشجو در    مسالین  کیدر   .باشد   می  امنا دانشگاه   اتیمطابق مصوبات هکارشناسی ارشد  

باشد، دانشجو از پرداخت شهریه ی دروس اخذ شده ی دوره ی کهاد در آن نیمسال    17نیمسال قبل از آن، حداقل  

   .است فمعا

  دوره   یواحدها  شود،ی  محسوب م  لیدوره تحص  یاجبار  ی نامه جزو واحدها  انیکه پا  ییها   در مورد رشته  -5-10

 . به اتمام برسد نامه انی قبل از دفاع از پا یستیبا کهاد

محسوب  یو معدل کل و مسالیدر معدل ن یدانشجو درج ول یکهاد در کارنامه  ینمرات دروس دوره  -5-11

 .گردد ینم

و عالوه بر آن    یاصل   یکهاد به عنوان مکمل دوره    یاست که در آن دوره    ییرشته ها  ینامه برا  نییآ  نیا  -5-12

چنانچه مطابق برنامه ی درسی مصوب دانشگاه، دوره ی کهاد بخشی از دوره ی اصلی باشد این آئین نامه    .است

با این وجود، متقاضیان می توانند کهاد خود را از بین دوره های کهاد موضوع این آئین   .مالک عمل نخواهد بود

 .دوره ی کهاد تابع این آئین نامه خواهد بود در این صورت شرایط ورود به .نامه انتخاب کنند
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جاری دانشگاه در دوره    یمقررات آموزش  یکه در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمام  ییدانشجو  -5-13

  ، یمشروط   بت،یاعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غ  یدر اجرای مقررات آموزش   یبود و تفاوت  خواهد   خود   ی اصل

 . نخواهد شد جادیا  موارد ریسنوات و سا

با رعایت    یدامپزشک  یعموم   یدکترمی توانند در کهاد دوره کارشناسی و    دانشجویان کارشناسی ارشد  -5-14

 سقف سنوات تحصیلی در رشته های مرتبط تحصیل نمایند.

  زان یتواند حداکثر به م  یهر دانشکده م .در دانشگاه انتخاب شوند یستی کهاد با یدوره  یواحدها  یهمه  -5-15

 .مقطع، متقاضیان کهاد را پذیرش نمایدهر جاری خود در   انیده درصد دانشجو

کهاد    ی دوره ها  انیدانشگاه، دانشجو  دیکهاد و تائ  یدوره   ی مجر  یا گروه در صورت موافقت دانشکده    -5-16

متقاضیان واجد شرایط شاغل به تحصیل یا دانش  دانش آموختگان دانشگاه ارومیه و همچنین    انیتوانند از م  یم

سایر دانشگاه های دولتی و در قالب    ی دامپزشک  یعموم  ی ارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناسآموخته ی دوره  

مجری    یا گروهمتقاضیان بر عهده ی دانشکده    اینگونهتعیین شرایط تحصیلی    .آموزش های آزاد انتخاب گردند

 .دوره ی کهاد است

همچنین در    ،شهریه متغیردو برابر  دانش آموختگان دانشگاه ارومیه و سایر دانشگاه ها عالوه بر پرداخت    -تبصره

 مصوب دانشگاه و فقط برای یکبار پرداخت خواهند کرد.   دونیمسال  دو برابر  به میزان  ثابتکهاد شهریهشروع دوره

 .تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه در شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود -5-17

 

 دریافت گواهی دوره   -6 ماده

که دروس مشخص شده    ی در صورت  ، یواحدهای موظف رشته اصل  ه یاخذ و گذراندن کلدانشجو بعد از    -6-1

با م  تیموفق  دوره کهاد را  باشد،  فرآ  یگذرانده  اتمام  از  بعد  خود، درخواست اخذ    یدانش آموختگ  ندیتواند 

 .شودی صادر م معاون آموزشی دانشگاهو  زبانیدانشکده م سییامضای ر بای گواه  نی ا  .دیدوره کهاد نما ی گواه
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  شوند یخواهد بود که با پ زبانیم یا گروه  در دانشکده  ی با عنوان دوره اصل کسانیدوره کهاد،  ی عنوان گواه -6-2

 . خواهد شد  زیمتما  زبانیمیا گروه  در دانشکده    یاز عنوان مدارک دوره اصل  ،یعنوان گواه  در  دوره کهاد  یگواه

  ی دکتر  ی و کارشناسبرای مقاطع    12در دوره کهاد کمتر از    رشیدانشجو بعد از پذ  کل کهاد  نیانگیچنانچه م  -6-3

 .گواهی دوره کهاد صادر نمی شود، شودارشد  یکارشناسبرای مقطع  14ی و کمتر از  دامپزشک یعموم

ی  دامپزشک   یعموم   یدکتر  ی وکارشناسدر مقاطع    14کمتر از    یاصل  یچنانچه معدل کل دانشجو در رشته    -6-4

برسد، گواهی    انیبه پا  یاصل   یدر رشته    یو  لیسنوات مجاز تحص  ای  ،شوددر مقطع کارشناسی ارشد    15و کمتر از  

 . دوره کهاد صادر نمی شود

 

ماده    6در    یدامپزشک  یعموم   یدکتری، کارشناسی ارشد و  کارشناسکهاد دانشگاه ارومیه برای مقاطع    نامه  نیآئ

از    ب یبه تصو  13/9/1401مورخ    ارومیهدانشگاه    آموزشی  یشورا در  بند(    21)شامل   سال    نیمسال دومرسید و 

 . قابل اجرا است 1401 - 1402تحصیلی 


