
 میرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي ا
 

 

  تاريخ: رويه ند:سنوع 

 3 :ويرايش AUT-PR-3501 شماره سند:

 

 10 از:  1  صفحه:

 

 حضوری و الکترونیکی  آزاد یآموزش های برگزاری دوره رويه     عنوان سند:

 

 

 

 

 

 صورتجلسه مورخ امضاء نام و نام خانوادگی ثبت و نگهداری

   محمدرضارازفر یات رئیسه دانشگاهدبیر ه

 3پرونده:   ماهوتچيمسعود  و تحول اداری بودجه ،مدير برنامه

   5تست:  

 

 امیرکبیر يگاه صنعتدانش
 )پلي تکنیک تهران(  

 اقدام کنندگان

 واحد سازمانی ام و نام خانوادگین اقدامات
 امضاء

 

 های آزادآموزش اداره مجید شالچیان :تهیه کننده
 

 آموزشي و تحصیالت تکمیليمعاون  کريمیانسیدمحمد :تايید کننده
 

   رئیس دانشگاه سید احمد معتمدی :تصويب کننده
 



 

 آزاد يآموزش های ی دورهبرگزار رويه

 حضوری و الکترونیکي

 AUT-PR-3501 شماره:

                 تاريخ:              3 :ويرايش

 10 از:   2صفحه:  

 

2 
 

 

 فهرست مطالب

  

 3 .......................................................................................................................................................... مقدمه :

 3 ............................................................................................................................................ ريفتعا -1ماده 

 4 .................................................................................................... آزاد يآموزش یانواع دوره ها  -2ماده 

 5 .................................................................................................. آزاد يآموزش یدوره ها ی:  مجر3ماده 

 7 ................................................................................................... آزاد يدوره آموزش ري:  دانش پذ4ماده 

 7 ...................................................................................................... آزاد ي:  نظارت بر دوره آموزش5ماده 

 7 ........................................................................................................... آزاد يآموزش:  در آمد دوره 6ماده 

 9 ........................................................................................................... آزاد يدوره آموزش ي:  گواه7ماده 

 10 .................................................................................................................................................... مواد ريسا



 

 آزاد يآموزش های ی دورهبرگزار رويه

 حضوری و الکترونیکي

 AUT-PR-3501 شماره:

                 تاريخ:              3 :ويرايش

 10 از:   3صفحه:  

 

3 
 

 مقدمه :
پیشرفت  وک طرف ياز جامعه  ارزشمند ترين سرمايه نیروهای انساني به عنوان با توجه به اهمّیت و جايگاه 

ه باسخگويي عه و پدانايي و مهارت های افراد جام، ارتقاء از طرف ديگر وریناروز افزون و شتابان علم و ف

شمار ه بنشگاه از وظايف مهم داکشور  های آموزشي واحد های صنعتي و تولیدی و دستگاه های اجرايي نیاز

ری و شیوه حضو بهدانشگاه صنعتي امیرکبیر آزاد  يشآموزهای  همین راستا رويه برگزاری دورهمي رود. در 

 الکترونیکي به شرح زير تصويب و ابالغ مي گردد. 

 يف راتع -1ماده 

رشد رشناسي اکارشناسي، کادانشگاه )مستقل از دوره های رسمي  آموزشي دوره  :آموزشی آزاد ورهد( 1-1

  .نجر به ارايه مدرک رسمي نمي شودم که (و دکتری

 ند. ه مي شوکلیه شرکت کنندگان پذيرش شده در دوره آموزشي آزاد دانش پذير نامید  دانش پذير: (1-2

انش پذير د به ،و بسته به نوع دوره مطابق مقررات ،انتهای دورهدر  :گواهی دوره آموزشی آزاد (1-3

 اعطا خواهد شد. يا گواهي حضور پايان دوره  گواهي

ن عمومي فراخوا باپذير و دريافت شهريه  پذيرش دانش  راخوان عمومی:با ف آزاد یآموزش دوره( 1-4

 گیرد. صورت مي

ا انعقاد پذير و دريافت شهريه ب پذيرش دانش  :خدمات آموزشیبا قرارداد  آزاد یآموزش دوره (1-5

 صورت مي گیرد.  بین دانشگاه و موسسه متقاضي دوره خدمات آموزشي قرارداد 

آزاد  شيآموز هو اجرای دور ، تهیه ملزوماتکه مسوولیت برنامه ريزی )يا حقیقي( فرد حقوقي  مجری: (1-6

 را بر عهده دارد.

 ارد. ر عهده دبپذيران را  دانش بخشي از محتوی دوره و ارزيابي تدريس کل يافرد حقیقي که   مدرس:( 1-7

 ا بر عهدهر آن و مدرس دوره علمي و تايید بررسيلیت که مسوو يا حقیقي حقوقيفرد  ناظر علمی: (1-8

 دارد.  
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صار يه به اختکه در اين رو  صنعتي امیرکبیر دانشگاه مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد :مرکز (1-9

 مرکز نامیده مي شود. 

 آزاد  آموزشی انواع دوره های  -2ماده 
 روز ارايه شود.    2تا  1ساعت که مي تواند در بازه  20کمتر از با زمان  دوره  کارگاه آموزشی آزاد: (2-1

الب يک قساعت که در  80 تا 20دوره ای با عنوان و موضوع مشخص در بازه زماني   درس آزاد:( 2-2

 باشد. پاياني ميدارای  برنامه زمانبندی، سیالبس و آزمون  و درس ارايه مي شود

بازه  بوده و در رنامه آموزشيکه دارای بمرکب از چند درس آزاد مرتبط ای  دوره  آزاد: ترکیبی دوره (2-3

 در يک يا چند نیمسال آموزشي برگزار مي شود. ساعت  80زماني بیش از 

و نکات  ساعت که شامل مرور بر مطالب 30الي  51با محدوديت زماني  دوره تدريس ياری آزاد:( 2-4

   کلیدی دروس دانشگاهي و حل نمونه سواالت درسي مي باشد.  

 توسطها  ای آنو اجر ، تولید محتوی آموزشيدوره هايي که برنامه ريزی  نوع اول: دوره آموزش آزاد( 2-5

 گیرد.  صورت ميو واحد های تابعه  پرديس های تخصصي

یر و دانشگاه صنعتي امیرکب دوره هايي که با همکاری مشترک  آموزش آزاد نوع دوم: دوره (2-6

 مي شود.   برگزارموسسات معتبر خارج از دانشگاه 

توسط  دانشگاه صنعتي امیرکبیر،علمي نظارت  با دوره هايي که :سومدوره آموزش آزاد نوع  (2-7

 توسط دانشگاه صادر مي شود.  دوره و گواهيمي شود  برگزارخارج دانشگاه  معتبر موسسات 
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 آزاد  آموزشی های دورهمجری  : 3ماده 
ی آموزشي دوره هااجرای مجوز دانشگاه،  هیات ريیسه 20/9/97مصوبه مورخ  4بر اساس بند الف   (1-3

پرديس  شگاه بهدر چارچوب ضوابط دانو فراخوان دوره  خدمات آموزشي ه و عقد قراردادتهی، آزاد نوع اول

ن آوط به دوره و قرارداد مربتايید  پس از های تخصصي تفويض مي شود. پرديس های تخصصي مي توانند

ه جرای دورو ا وانيا برگزاری فراخ ، نسبت به عقد قرارداددانشگاهآموزشي و تحصیالت تکمیلي  تمعاونتوسط 

 های مذکور اقدام نمايند. 

یه دوره کلرگزاری بمعامالتي دانشگاه،  - با رعايت آيین نامه ماليی تخصصي مي توانند پرديس ها  :1تبصره 

ای تابعه واحد ه هیات علمياعضای به را  يا کارگاه آموزشي درس آزاد را به واحد های تابعه و برگزاری ها

 واگذار نمايند.  پرديس ها

ضر حال حا مجموعه پرديس های اقماری زير نظر مسوول هماهنگ کننده واحد های اقماری )در  :2تبصره 

 معاونت بین الملل( مانند يک پرديس تخصصي عمل خواهند کرد. 

وره های د متقاضي برگزاریخصصي از طريق پرديس های تمي توانند  خارج دانشگاهموسسات معتبر  (2-3

 درو  مرکزد با هماهنگي و تايی اين دوره هااجرای ، باشند)مشترک با دانشگاه( دوم آموزش آزاد نوع 

 چهارچوب قرارداد با مقام مجاز دانشگاه صنعتي امیرکبیر امکانپذير خواهد بود. 

آنها  ی دورهنموده باشند و محتو موسسات معتبر خارج دانشگاه، چنانچه ضوابط دانشگاه را رعايت (3-3

 رسد،بظر علمي و نا مرکزو به تايید  تداخلي با دوره های آزاد و رسمي واحد های تابعه دانشگاه نداشته باشد

ايید هنگي و تهما با نوع سوم باشند ، اجرای اين دوره ها دوره های آموزش آزاد مي توانند متقاضي برگزاری

انشگاه دمجاز  در چهارچوب قرارداد با مقام و تحصیالت تکمیلي دانشگاه وآموزشي  تو تصويب معاون مرکز

 صنعتي امیرکبیر امکانپذير خواهد بود. 

ل مطالب، ( شامل عنوان، سرفص1دوره را در قالب فرم درخواست )پیوست  برگزاریمجری درخواست  (4-3

ذيرش پنحوه  وو شهريه پیشنهادی طول دوره، شرايط ورود، نوع دوره، مشخصات مدرسین، برآورد هزينه ها 

 ارسال مي کند. مرکزرا جهت بررسي و تصويب به 
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جری مدر حوزه فعالیت های تخصصي  ،مرکزبايد به تشخیص مي دوره های پیشنهادی مجری  :3تبصره 

 و از تعريف دوره های غیر مرتبط اجتناب شود.  بوده

ا ي تخصصي مشارکت واحد های مرتبط يک پرديسبرگزاری دوره های بین رشته ای با توافق و   :4تبصره 

 بال مانع مي باشد.   مرکزبین چند پرديس تخصصي و تايید 

ا جزيي با بصورت کلي ي ایدوره های آموزشي نوع دوم، چنانچه محتوی الکترونیکي دوره در  : 5تبصره 

رداری از ببهره  ازهاجخارج دانشگاه  موسسه، شودتولید دانشگاه طراحي و مشارکت دانشگاه و مدرسین 

 محتوی را بدون کسب مجوز دانشگاه ندارد.  

ن يا ب فراخوار قالدمجری مي بايد کلیه شرايط قبولي دوره و ارايه گواهي مربوطه را پیش از ثبت نام   (5-3

 قرارداد خدمات آموزشي به اطالع داوطلبان برساند.   

خص ثالث شبه  1 تبصرهه آموزشي آزاد را به استثنای مجری اجازه ندارد اجرای تمام يا قسمتي از دور (3-6

 واگذار نمايد.

 يلکترونیکرويه تولید محتوی ا برای تولید محتوی دوره های آزاد الکترونیکي،مجری موظف است  (3-7

 را رعايت نمايد.    - - -به شماره    امیرکبیرصنعتي دانشگاه 

  ر آموزش های رسمي دانشگاه ايجاد کند.برگزاری دوره آموزشي آزاد نبايد اختاللي د (3-8

ز نام و ستفاده ااا با از طريق آگهي، پوستر و يا ديگر رسانه ه و اطالع رساني دوره ها هرگونه تبلیغات  (3-9

 انجام شود.  مرکزو تايید حتما بايد با هماهنگي آرم دانشگاه صنعتي امیرکبیر 

مي ساير اعم از اعضای هیات عل ،دانشگاه صنعتي امیرکبیراز مدرس خارج  در صورت بکارگیری (3-10

تايید  س نیز بهرزومه مدرمي بايد در برگزاری دوره های آموزش آزاد افراد متخصص دانشگاه ها و يا ساير 

 ند. کشور از اين قید مستثني هست 2و  1اعضای هیات علمي دانشگاه های سطح  ناظر علمي برسد.

 ندانش آموختگا دانشجويان يابکارگیری در دانشگاه آيین نامه تدريس ياری از  مجری مي تواند  :6تبصره 

 يد.استفاده نما "تدريس ياری آزاد"دوره  مدرس به عنوانتدريس ياری دوره های آزاد يا  جهت
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 پذير دوره آموزشی آزاد  :  دانش4ماده 
 ورتیکه مجریص. در متوسطه باشد مدرک ديپلمدارای بايد حداقل مي دوره آموزشي آزاد  پذير دانش ( 4-1

روع دوره شقبل از  آنرا ودارا بوده حداقل مدرک مورد نیاز باالتری را اعالم نمايد، دانشپذير بايد اين مدرک را 

 نمايد.ارايه 

قررات مخالقي و و حضور در محل دانشگاه کلیه موازين اپذيران موظفند در طول برگزاری دوره  دانش ( 4-2

 ايت نمايند. دانشگاه را رع

ا ر( 2 رهشما فرم ثبت نام )پیوست مي بايد برای شرکت در دوره با فراخوان عمومي،دانش پذير  (4-3

 نمايد.   تکمیل و ارايه 

 :  نظارت بر دوره آموزشی آزاد 5ماده 
 طه وظیفهپرديسهای تخصصي و واحد های مربو ،دومو نوع  برای دوره های آموزش آزاد نوع اول ( 5-1

   .عهده دارنده ت علمي بر اجرای صحیح دوره را بنظار

که  شوند ميتعیین  مرکز به تشخیص فرد متخصص يا چنديک  سومآموزش آزاد نوع برای دوره های  ( 5-2

 د. نمايمي  تايید ويا نحوه ارزيابي دوره را بررسي ني آزمون پايا ، کیفیت ارايه دوره،، رزومه مدرسمحتوی

يافت مالي در تايید ت بر عملیات اجرايي و تايید برگزاری دوره، نظارت بر قرارداد ومسولیت نظار مرکز (5-3

  ه دارد. ر عهدو پرداخت ها، پاسخ به استعالم گواهي نامه پايان دوره و نظرسنجي از دانش پذيران را ب

ان ذيرپ از دانش مرکزتوسط  در پايان هر دوره آموزشي به منظور پايش کیفیت، گزارش ارزيابي (5-4

 و نتايج آن برای دوره های بعدی مورد استفاده قرار مي گیرد.    شدهدريافت 

  آزاد  آموزشیدوره در آمد   :6ماده 
 ه به نوعه با توجو هیئت رئیسه دانشگا ء، در چارچوب مصوبات هیئت امناآزاد های آموزشيدوره شهريه (6-1

 شود.تعیین مي مرکز و تائیدمجری دوره و برآورد هزينه ها به پیشنهاد 



 

 آزاد يآموزش های ی دورهبرگزار رويه

 حضوری و الکترونیکي

 AUT-PR-3501 شماره:

                 تاريخ:              3 :ويرايش

 10 از:   8صفحه:  

 

8 
 

ه ثبت نام شهريسقف  12/8/94دانشگاه صنعتي امیرکبیر مورخ هیئت امناء  صورتجلسهبر اساس  :7تبصره 

های آزاد )غیر هريه متغیر دروس دوشهر( برابر 5حداکثر پنج ) "با فراخوان عموميآزاد  آموزشي دوره های"

 د.گردمي تعیین دانشگاه  مقطع کارشناسي ارشد  ي(مرس

زای ارائه دانشگاه مجاز است در ا 12/3/94ت امنای دانشگاه مورخ یئبر اساس صورتجلسه ه : 8تبصره 

قد ا وجوه نقول ياموال منقول، غیر من ،خدمات آموزشي به موسسات، سازمانها، ارگان ها و نهادهای متقاضي

ه با موسس حسب توافق "خدمات آموزشيبا قرارداد  آموزشي آزاد دوره های"شهريه دريافت نمايد و لذا 

 مشخص مي شود. متقاضي

ای هقرارداد  ان ياثبت نام دانش پذير ، کلیه درآمد های حاصل از آموزش آزاد نوع اول یبرای دوره ها (6-2

 20ه د حاصل. سهم دانشگاه از درآمبه حساب درآمدهای اختصاصي دانشگاه واريز مي گرددخدمات آموزشي 

ارچوب چدر  درصد( سهم مجری )پرديس و واحد های تابعه( مي باشد که 80درصد خواهد بود و مابقي )

  ي شود. م، تخصیص داده ي دورهيهزينه های اجراو با اولويت  معامالتي دانشگاه –آيین نامه مالي 

 7تا سقف  ولنوع ا حق الزحمه مدرسین دوره های آزاد ،هیات امنا  12/08/94مورخ  مصوبه اساس بر (6-3

، جریمهاد پیشن تعیین شده برای حق التدريس ايشان قابل پرداخت مي باشد. در موارد خاص به برابر تعرفه

 10تا سقف ا هیات امن 12/03/94به استناد مصوبه مورخ  اين حق الزحمه مقام مجازو تصويب  مرکزتايید 

 قابل افزايش مي باشد.  برابر تعرفه حق التدريس مدرس

سهم خود از درصد 15سقف  تا مي تواند،پرديس تخصصي ، و دوم نوع اول برای دوره های آموزش آزاد (6-4

و  ، عقد قراردادگیری را به اعضای هیئت علمي و کارشناساني که به صورت موثر در مراحل شکل دوره درآمد

پرداخت اين مبلغ با  .پرداخت نمايد دوره آموزشي فعالیت داشته اند، متناسب با نقش آنها برو نظارت  اجرا

 معاون آموزش و تحصیالت تکمیلي دانشگاه انجام مي شود.  و تصويب  مرکز، تايید مجری پیشنهاد کتبي
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توان با  دانشگاه مي آيین نامه مالي معامالتي 34، مطابق ماده نوع اول آزاد دورهپس از دريافت شهريه  (6-5

 مرکزايید تبا را  مجری به پرداخت علي الحساب از محل سهم وی،( 3درخواست مجری )فرم پیوست شماره 

   انجام داد. دانشگاه معاون آموزش و تحصیالت تکمیلي تصويب و 

 نارمندابه پرسنل دانشگاه اعم از اعضای هیات علمي و ک در خصوص پرداخت هزينه های پرسنلي (6-6

 (4ه ار)پیوست شم پرسنلي پرداخت درخواستفرم ضروری است  ،عوامل اجرايي و نظیر حق الزحمه مدرس

ات قانوني کسوربديهي است رسانده شود.  عامل مالي مربوطهو  مرکزبه تايید و توسط مجری ارايه شده 

 )مالیات( طبق مقررات از پرداخت های پرسنلي کسر خواهد شد.  

لي بخش ما –فرم گزارش برگزاری دوره مجری مي بايد ، آزاد نوع اول دوره به منظور تسويه حساب (7-6

س خارج رسید پرداخت به مدرمستندات مربوطه شامل به همراه را تکمیل نموده و ( 5 )پیوست شماره

 ،همل مالي مربوطعاو  مرکزتايید بررسي و پس از  دهد.ارايه  مرکزبه  و غیرهتحويل اموال رسید  دانشگاه،

 تسويه حساب انجام خواهد شد. 

انشگاه دامالتي مع –ارچوب آيین نامه مالي در چ علمي برای دوره های آموزش آزاد نوع سوم، به ناظر( 8-6

 بابت نظارت پرداخت خواهد شد. ساعتي و با تايید مقام مجاز حق الزحمه

ه در قالب دانشگاباالسری میزان ارچوب پرداخت و چنوع دوم و سوم، آموزش آزاد برای دوره های  (6-9

 معین خواهد شد.  بین دانشگاه و موسسه خارج دانشگاه  قرارداد

 دوره آموزشی آزاد :  گواهی7ده ما
 ( را به5 شماره )پیوستبخش فني  –مجری فرم گزارش برگزاری دوره  ،در پايان دوره آموزش آزاد (7-1

 ارسال مي نمايد.  مرکزپذيران برای  همراه نمرات و نتايج قبولي دانش
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ر د قبولي طشرايه ک اری آزاد(دوره های آزاد )غیر از کارگاه آموزشي آزاد و تدريس ي پذيران به دانش (7-2

 )ساعت( هدور انپايان دوره با درج عنوان و مدت زم گواهي باشند، کرده و تسويه حساب مالي را کسبدوره 

ن ايد در آو نب نمي باشد مدرک رسمي نظیر کارشناسي ارشد و غیرهواهي، شود. اين گ اعطا مي و نمره قبولي

 د مشابه قید شود. عبارت دانشجو، مدرک معادل، رسمي و موار

عداد تا درج بصرفا گواهي حضور  و دوره تدريس ياری آزاد زشي آزادکارگاه آمو دانش پذيران برای (7-3

 صادر خواهد شد.  ،حضور توسط مجری تايید ، بر مبنایساعت دوره

یس يشترک رمتوسط مرکز آموزش های آزاد دانشگاه و با امضای  های آموزشي نوع اول،دوره  گواهي (7-4

 صادر خواهد شد.  مربوطهپرديس تخصصي مرکز آموزش های آزاد و ريیس 

 ويهساس را، توسط مرکز آموزش های آزاد دانشگاه و بر دوره های آموزشي نوع دوم و سوم گواهي (7-5

 دانشگاه صادر خواهد شد. از قرارداد بین دانشگاه و موسسه خارج توافق شده در 

  مي باشد.یر در دانشگاه صنعتي امیرکبور گواهي دوره های آموزشي آزاد صدتنها مرجع مرکز :  9تبصره 

 ساير مواد 

   .مي باشد 6پیوست مطابق نمودار  نوع اول آزاد برگزاری دوره آموزش فرآيند   :8ماده 

ت بر و نظار دمي باشدانشگاه  و تحصیالت تکمیلي آموزشي مرجع تفسیر مفاد اين رويه معاون :9ماده 

  است. مرکزی آن بر عهده حسن اجرا

ات ريیسه به تصويب هی 7/3/1398در تاريخ پیوست  6و تبصره  9 ،ماده10اين رويه در: 10ماده 

ن لغو  آغاير با مصوبات مرسید و از تاريخ تصويب قابل اجرا است. با تصويب اين رويه ، کلیه رويه ها و  دانشگاه

 .و بال اثر مي گردد


