بسمهتعالي
دانشگاه صنایع و معادن ایران
گروه آموزش های آزاد

آیین نامه آموزشی دوره های عالی آزاد  MBAو DBA

دانش پذیـر گرامـي ضمـن عرض تبریـك و آرزوی موفقيت شما در دوره های عالي آزاد  MBAو  DBAدانشگاه صنایع و
معادن ایران ،در زیر خالصهای از آیيننامـه و مقـررات آمــوزشي دوره هـای آموزش آزاد دانشگاه ارائه ميشود.

بند الف) ارائه مدارک جهت ورود به دوره:
دانش پذیران دوره های عالي آزاد  MBAو  DBAميبایست در بدو پذیرش و شروع دوره ،نسبت به ارائه اصل مدرکي مبني بر
فراغت از تحصيل خود در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد (یا  MBAمورد تایيد دانشگاه) اقدام نمایند .در صورت عدم ارائه
مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد در موعد مقرر ،ادامه تحصيل دانش پذیر ميسر نخواهد بود .در موارد خاص ،از طرف دانشگاه
به دانش پذیر فرصت  6ماهه جهت ارائه مدرک داده خواهد شد .در این خصوص تعهدنامه ارائه مدرک تحصيلي (فرم الف،
پيوست) در موقع ثبت نام از دانش پذیر اخذ خواهد شد.
تبصره:1تشخيص مورد تایيد بودن مدارک  MBAو موارد خاص برعهده شورای راهبری آموزش خواهد بود.
تبصره :2کليه مدارک تحصيلي ارائه شده به دانشگاه از واحد مبدا استعالم مي شود و در صورت عدم اصالت هریك از مدارک
تحصيلي پذیرش دانشپذیر کان لم یکن تلقي شده و ایشان موظف به پرداخت هزینه های مترتبه خواهد بود.

بند ب) غیبت در کالس درس:
در صورت غيبت دانش پذیر اعم از موجه یا غير موجه در بيش از  3/16مجموع ساعات ،درس از مجموعه دروس اخذ شده حذف
خواهد شد و دانشپذیر موظف است در نيمسال های بعد با پرداخت شهریه متغيير درس مجددا آن را اخذ نماید.

بند ج) غیبت در امتحان ،معرفی به استاد و نحوه پرداخت شهریه:
 -1چنانچه غيبت دانشپذیر در جلسه امتحان موجه باشد ،با پرداخت  % 20شهریه متغير درس و با موافقت استاد مربوطه آزمون
آن درس مجدد برگزار مي شود.
 -2چنانچه غيبت غير موجه باشد و دانشپذیر نياز به حضور در کالس درس مربوطه را داشته باشد دانشپذیر موظف است با
پرداخت کل شهریه متغيير درس و با همان استاد قبلي آزمون مجدد بدهد.
 -3چنانچه غيبت غير موجه باشد و دانشپذیر قبالً در کالس درس شرکت کرده باشد و نيازی به حضور در کالس درس مربوطه
را نداشته باشد ،دانشپذیر موظف است با پرداخت  % 50شهریه متغير درس و با همان استاد قبلي آزمون مجدد بدهد.
همچنين تشخيص موجه یا غير موجه بودن غيبت و بررسي مستندات مربوطه ،توسط کميسيون موارد خاص صورت مي پذیرد .در
صورتي که بعد از یك بار آزمون مجدد ،دانش پ ذیر موفق به اخذ نمره قبولي در درس مورد نظر نشود ،باید با ثبت نام مجدد و
پرداخت کامل شهریه متغيير آن درس ،درس مزبور را انتخاب نماید.
در صورت مردودی و ارائه درس در نيمسال بعدی ،دانشپذیر موظف است در کالس درس شرکت نماید و شهریه متغير درس را
پرداخت نماید .در ص ورت عدم ارائه درس و اتمام دوره با پرداخت شهریه متغير ،درس به صورت معرفي به استاد ارائه مي گردد و
درصورت عدم موفقيت در آزمون درس ،صرفا ریز نمرات و گواهينامه ساعتي اعطا مي شود.

بند د) تخلف در جلسه امتحان:
چنانچه دانش پذیر مرتکب تخلف از مقررات آموزشي در جلسه امتحانات شود ،ضمن اعالم حذف درس طي نامه محرمانه به دانـش
پذیر ،ایشان موظف است نسبت به تسویه بدهي خود اقدام نماید و درصورت تکرار تخلف نمره درس مربوطه صفر خواهد شد.

بند ه) معادل سازی:
دانش پذیراني که قبالً برخي از دروس پيشنياز دوره های عالي آزاد را گذرانده باشند در صورت تائيد شـورای گـروه ،بـا پرداخـت
 %30شهریه متغيير هر درس ،دروس معادل سازی شده و مورد تائيد قرار مي گيرند.

بند و) طول دوره تحصیل:
 -1طول دوره های عالي آزاد برای دوره  MBAبه مدت  2سال (  4نيمسال تحصيلي ) و برای دوره  DBAبه مدت 2/5سال
(  5نيمسال تحصيلي ) مي باشد.
 -2سقف سنوات :سقف مجاز تمدید دوره های  MBAو  DBAحداکثر تا  2نيمسال تحصيلي پس از پایان طول دوره  ،مشروط
به پرداخت شهریه ثابت قابل افزایش است ،در صورت عدم تکميل کليه مراحل آموزشي در این مدت،صرفا ریز نمرات و
گواهينامه ساعتي (فرمت پيوست) برای دانش پذیران صادر خواهد شد.
 -3مرخصي تحصيلي  :دانش پذیران دوره های عالي آزاد  MBAو  DBAدر طول دوران تحصيل بنا به درخواست مي توانند
حداکثر از یك ترم مرخصي تحصيلي با پرداخت شهریه ثابت یك ترم استفاده نمایيد.
تبصره :در موارد خاص موضوع در کميسيون مربوطه مطرح خواهد شد.

بند ز) پروژه تحقیقاتی:
 -1دوره های  MBAبصورت آموزش محور بوده و نيازی به پروژه تحقيقاتي ندارند .انجـام پـروژه تحقيقـاتي بـرای دوره DBA
الزامي است.
 -2انتخاب پروژه تحقيقاتي پس از پایان نيمسال اول و تا حداکثر قبل از شروع نيمسال سوم تحصـيلي اسـت ،در غيـر اینصـورت
مطابق ضوابط و مقررات آموزشي عمل مي گردد.

بند ح) شرایط کلی دوره:
 -1شهریه دریافتي از دانش پذیران در قالب شهریه ثابت و شهریه متغير اخذ مـي شـود کـه بـه صـورت سـا نه از طـرف هيـات
امناءابالغ مي شود.
 -2کليه دانش پذیران موظفند در هر نيمسال ،مطابق برنامه ارائه شده دروس دوره را بگذرانند و نظم ،ضوابط و مقررات آموزشـي
را رعایت نمایند .بدیهي است در صورت عدم رعایت شرایط مذکور طبق ضوابط دانشگاه اقدام مي گردد.
 -3رعایت تقویم آموزشي از سوی دانش پذیران الزامي است .بدیهي است در خارج از ایام مشـخص شـده ثبـتنـام و سـایر امـور
آموزشي برای دانش پذیران انجام نخواهد شد و عدم ثبتنام در موعد مقرر به منزله انصراف دانش پذیر از تحصيل خواهد بود.
 -4نمره قبولي در دروس دوره  ، MBAحداقل  12و معدل قابل قبول حداقل 14و برای دانش پذیران دوره  DBAنمره قبـولي
حداقل  14و معدل قابل قبول حداقل  15خواهد بود .در صورتيکه دانش پذیر ،ميانگين کمتر از حدنصاب تعيـين شـده فـو
داشته باشد برای ادامه تحصيل بایستي دروس تعيين شده توسط مـدیر علمـي گـروه را بـا پرداخـت شـهریه کامـل مجـدداً

بگذراند .معدل کل با احتساب پروژه تحقيقاتي نبایستي کمتر از حدنصاب تعيين شده فو الذکر باشد.
 -5پـس ا ز گذراندن کليـه دروس ،و اتمـام موفقيت آميز پروژه تحقيقاتي و تسویـه حساب کامل ،دانش پذیـر موفق به دریافـت

گواهينامه دوره عالي آزاد  DBA/ MBAمي شود.
بند ط) انصراف از تحصیل:
-

چنانچه دانشپذیر در نيمسال اول و قبل از شروع کالسـها از ادامـه تحصـيل ،انصـراف دهـد در صـورت پرداخـت شـهریه
نيمسال ،کل مبلغ پرداختي بدون اخذ جریمه به وی ،عودت مي شود و اگر بعد از تشکيل کالس هـا انصـراف بدهـد مـي
بایست عالوه بر پرداخت شهریه ثابت ترم اول  ،کل ش هریه متغير ترم اول را نيز پرداخت نماید .و چنانچه در نيمسال های
بعد انصراف بدهد عالوه بر پرداخت شهریه ثابت و متغير آن ترم موظف است به ازای نيمسال هـای بـاقي مانـده تـا پایـان
تحصيل شهریه ثابت را پرداخت نماید .و برای دروس گذرانده شده گواهينامه ساعتي اعطا خواهد شد.

برای موارد ذکر نشده در این آیين نامه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری اقدام خواهد شد.

