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  :موسسهوضعيت كالبدي   -1

  توضيحات  خير  بلي   موضوع

         ساختمان كاربري مستقل -1

          دارابودن تابلو و سربرگ مناسب براي موسسه-2

         بودن سيستم اعالم و اطفاي حريق  نصب-3
         بكارگيري زير زمين به عنوان كالس آموزشي -4

          داشتن اتاق  جداگانه براي مدرسان -5

          وجود شعبه يا دفاتر وابسته در ساير نقاط شهر يا كشور -6

  

  :ادامه وضعيت كالبدي ساختمان  -

در حد   خوب  عالي  موضوع

 قابل قبول 

  توضيحات  نامناسب

            موقعيت جغرافيايي موسسه  -1
             وضعيت ساختمان از نظر كاربري آموزشي-2
             و تعداد  كالسها با توجه به تعداد دانشپذيران و دانشجويان  ظرفيت  -4
            ....)نور، نظافت، تهويه و ( تجهيزات و امكانات و شرايط كالسها  -5
            ا با توجه به تعداد دانشپذيران و دانشجويان  و تعداد كارگاهه ظرفيت  -6
            ....)نور، نظافت، تهويه و (  تجهيزات و  شرايط كارگاه ها -7
              ظرفيت و  تعداد آزمايشگاهها با توجه به تعداد دانشپذيران و دانشجويان-8
            ....)نور، نظافت، تهويه و (   تجهيزات و  و شرايط آزمايشگاه ها -9

             ظرفيت و تعداد مراكز رايانه با توجه به تعداد دانشپذيران و دانشجويان-10
            ....)نور، نظافت، تهويه و (  مركز رايانهشرايط تجهيزات و-11
             ظرفيت و تعداد اتاق اداري با توجه به تعداد مراجعان  -12
             و دانشجويانغذا خوري با توجه به تعداد دانشپذيران /   بوفه -14
               نمازخانه به طور جداگانه و با توجه به تعداد  خواهران و برادران -15
  سرويس بهداشتي  به طور جداگانـه  بـا توجـه بـه تعـداد خـواهران و                     -16

  برادران 
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          :وضعيت آموزشي   - 2فرم 
  توضيحات  تاحدودي  خير   بلي   موضوع

           پرونده هاي دانشپديران و دانشجويان  تشكيل  و تكميل-1
           تشكيل و تكميل پرونده هاي مدرسان -2
          بين مدرك تحصيلي مدرسان با دروسي كه تدريس مي نمايندارتباط  -3
 اطالع رساني صـحيح و بـه موقـع از سرفـصل دروس، مقـررات آموزشـي بـه دانـشپذيران و                       -4

  دانشجويان
        

           مصوب توسط مدرسان از نظر دانشجويان و دانشپذيرانرعايت سرفصل درسي-5
           رعايت تعداد ساعات و جلسات درس از نظر دانشپذيران و دانشجويان-6
            وجود نظم و انضباط در برنامه ريزي درسي از نظر دانشپذيران و دانشجويان-7
          ان و دانشجويان  ميزان حضور مسئوالن موسسه براي پاسخگويي از نظر دانشپذير-8
           آشنايي كاركنان آموزشي با مقررات و ضوابط آموزشي مربوط-9

  :ادامه وضعيت آموزشي 

  توضيحات  خير  بلي  موضوع

         دارا بودن مجوز براي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و پودماني-1
       * امه اساسن16 تصويب مقررات و دستورالعملهاي آموزشي توسط وزارت طبق ماده -2
          نصب موافقت نامه قطعي و مجوز برگزاري دوره ها در معرض ديد همگان -3
         برگزاري كالسهاي آمادگي آزمونهاي سراسري براي خواهران و برادران به طور جداگانه-4
 استفاده از عبارتها و واژه هاي دوره هاي رسمي دانشگاهي براي دوره هاي كوتاه مدت در محـاوره                   -5
  سئوالن و كاركنان موسسهم

      

        فرم ها بكارگيري عبارتها و واژه هاي دوره هاي رسمي دانشگاهي براي دوره هاي كوتاه مدت در آگهي ها و -6
         بكارگيري دارندگان مدرك كارشناسي به عنوان مدرس-7
          تكميل برگه حضور و غياب دانشپذيران و دانشجويان-8
        ب مدرسان توسط مسئول آموزشي مربوط كنترل حضور و غيا- 9

         تكميل فرم ارزيابي مدرسان توسط دانشپذيران و دانشجويان-10
        اعمال نمره ارزشيابي مدرسان  در ادامه همكاري آنان-11
         صدور گواهينامه گذراندن دوره مطابق گواهينامه مصوب دفتر آموزشهاي آزاد-12
        .......با مجوز ساير وزارتخانه ها و سازمانها و انجام هر گونه فعاليتي -13

*-  هاي آموزشي ودستورالعملهاي مربوط به امورآموزشي، امتحاني و انضباطي توسـط رئـيس مؤسـسه تهيـه وپـس از                     برنامه -16ةماد
  .شود تأييد هيأت مؤسس براي تأييد نهايي به وزارت ارسال مي
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  :وضعيت پژوهشي  -3فرم

در حد   خوب عالي  موضوع

  قابل قبول

  توضيحات نامناسب

  فضاي كتابخانه با توجه به تعداد دانشپذيران و          ظرفيت -1
  دانشجويان

          

 تعداد كتب و منابع موجود در كتابخانه با توجه به تعداد             -2
  دانشجويان و دانشپذيران

          

  تعداد كتب و منابع موجود در كتابخانه به تفكيك دوره            -4
  وسسههاي داير در م

          

 مجالت و نشريات متناسب با دوره هاي داير در          تعداد    -5
  موسسه

          

  

  :)دوره هاي پودماني( ان دانشجويفعاليتهاي فرهنگي   وضعيت   -4فرم 

در حد  خوب عالي  موضوع

  قابل قبول

  توضيحات نامناسب

  فعال بودن تشكل  و انجمنهاي دانشجويي -1

  
          

 توجــه بــه تعــداد دانــشجويان دوره فعاليتهــا بــاميــزان   -2

  پودماني
          

 حمايت مسئوالن موسسه از فعاليتهاي فرهنگـي از نظـر    -3
  دانشجويان دوره پودماني 
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  :وضعيت اداري و مالي  -5فرم 

د رحد   خوب عالي   موضوع

  قابل قبول

  توضيحات نامناسب

ن و دانـشجويان و سـاير     تعداد كاركنان با توجه به تعداد  دانـشپذيرا  -1
  مراجعان

          

      آشنايي كاركنان با مقررات مالي و اداري -2

  

        

  

  : ادامه وضعيت اداري و مالي

  توضيحات  خير  بلي  موضوع

 دريافت شهريه مطابق تعرفه هاي مصوب  با توجه به مدارك مربوط به پرداخـت              -1
  شهريه توسط دانشپذيران و دانشجويان 

      

   از نظر دانشپذيران و دانشجويان ....) بابت وديعه و ( هر گونه وجه اضافي   دريافت-2

  

    

 پرداخت به موقع حق التدريس مدرسان بر اساس مدراك مربوط به پرداخت حـق         -3
  التدريس

      

    پرداخت به موقع حقوق مدرسان از نظر آنان -4
  

      

ط به پرداخـت حقـوق و         پرداخت به موقع حقوق كاركنان بر اسا س مدراك مربو           -5
  دستمزد كاركنان

      

      پرداخت به موقع حقوق كاركنان از نظر آنان -6

  

    

      رعايت مقررات استخدامي كاركنان-7

  

    

    ......   پرداخت به موقع هزينه هاي مربوط به بيمه ، ماليات و -8
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 :مسائل  و درخواستهاي مطرح شده توسط مسئوالن موسسه
  
  
  
  

  :ح شده توسط مدرسانمسائل مطر
  
  
  
  
  

  :مسائل و درخواستهاي مطرح شده توسط دانشپذيران و دانشجويان
  
  
  
  
  

  :مسائل و درخواستهاي مطرح شده توسط كاركنان 
  
  
  
  
  

:نتيجه بررسي شكايات يا درخواستهاي واصله به دبيرخانه هيات استاني 
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  :پيشنهادات گروه بازديد كننده

o سسه براي چندين نوبت متوالي با توجه به امكانات موجودتمديد مجوز دوره هاي فعلي مو  

o صدور مجوز دوره هاي جديد براي موسسه با توجه به امكانات موجود  

o افزايش ظرفيت پذيرش دوره با توجه به امكانات موجود 

o  تشويق مسئولين موسسه  

o  تا اصالح شرايط موجودلغو تعدادي از مجوزهاي دوره هاي آموزش عالي آزاد  

o تا اصالح شرايط موجوددادي از مجوزهاي دوره پودماني  لغو تع  

o لغو تمامي مجوزهاي دوره هاي آموزش عالي آزاد تا اصالح شرايط موجود  

o لغو تمامي مجوزهاي دروه هاي پودماني تا اصالح شرايط موجود  

o  اخطار كتبي به رئيس موسسه  

o اخطار كتبي به هيات موسسه براي تغيير رئيس موسسه  

o انحالل موسسه  
  :ساير موارد

1-  

2-  

3 -     

  
  :بازديد كنندهگروه 

  تاريخ/ امضا/ دانشگاه محل خدمت/مرتبه علمي / رشته تحصيلي/نام و نام خانوادگي
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  پيوستها
  هاي آموزش عالي آزاد نامة دوره آيين:           1شماره 

  

  مقدمه
ساسـي وزارت فرهنـگ وآمـوزش عـالي اسـت، برگـزاري       منظور تداوم بخشيدن و همگاني كردن آموزش عـالي، كـه از مـسؤوليتهاي ا            به

نامـه جهـت اختـصار بـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي                  دراين آيـين  . شود  نامه انجام مي    هاي آموزش عالي آزاد براساس اين آيين        دوره
  .گردد اطالق مي» وزارت«

  اهداف
  :وندش هاي آموزش عالي آزاد به منظور تأمين اهداف زير برگزار مي  دوره-1ّة ماد
  كمك به ارتقاي سطح دانش وفرهنگ درجامعه -1
  ايجاد زمينة مناسب براي افزايش دسترسي به آموزش عالي -2
  تعميم وتوسعة آموزش عالي كاربردي وتخصصي -3
  كاهش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي رسمي -4
  ارائة آموزشهاي مداوم براي دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي -5

  فتعاري
هاي تخصصي وكاربردي كوتاه مدت اجرا   آموزش عالي آزاد، آموزشي غير رسمي و باالتر از سطح متوسطه است كه در قالب دوره                -2ّة  ماد
يـا  ... مانند كارداني، كارشناسي و(ها گواهي گذراندن دوره بدون استفاده ازعناوين رسمي دانشگاه    آموختگان اين دوره    شود و به دانش     مي

  .شود اعطا مي) معادل آنها

  :هاي آموزش عالي آزاد شامل انواع زير است  دوره-3ّة ماد
  آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي بازآموزي وآموزش تكميلي براي دانش -1
  آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي -2
  آموزش تخصصي متناسب با نياز بازار كار -3
  جامعهآموزش مورد نياز وعالقة آحاد  -4

  مؤسسات مجري
  :هاي آموزش عالي آزاد اقدام كنند توانند براي برگزاري دوره  دانشگاهها ومؤسسات زير مي-4ّة ماد

  .شوند ّز شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس مي  كلية دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كه با مجو-الف
 10/5/77وفعاليت مؤسسات آموزش عالي آزاد مـصوب مـورخ          نامة نحوة تأسيس       مؤسسات آموزش عالي آزاد كه براساس آيين       -ب

  .شوند شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس مي

  .هاي آموزش عالي آزاد بايد مجوز مربوط را از وزارت اخذ نمايند  مؤسسات مجري براي اجراي دوره-5ّة ماد

  ساير مقررات
عنـوان دوره، محتـواي   : ست برنامه آموزشي پيشنهادي خود، شـامل ّز برگزاري هر دوره ضروري ا   مؤسسات مجري براي اخذ مجو     -6ّة  ماد

  .دوره، طول دوره، ميزان شهريه، ضوابط ويژة دوره، نحوة پذيرش داوطلبان و ظرفيت دوره را براي بررسي و تأييد به وزارت ارائه نمايند

  .سطه داشته باشندهاي آموزش عالي آزاد بايد حداقل مدرك ديپلم متو  متقاضيان شركت در دوره-7ّة ماد

                                                 
 )ّب وزير فرهنگ وآموزش عالي مصو (26/8/1378ّخ   مور3622/1/24موضوع ابالغية شمارة   
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شـود بـراي      اي كه از سوي وزارت تعيين مـي          مؤسسات مجري در پايان دوره، گواهينامة گذراندن دورة آموزشي را براساس نمونه            -8ّة  ماد
  .كنند آموختگان دوره صادر مي دانش

ـ    منظور حفظ كيفيت مطلوب آموزشي، وزارت برفعاليتهاي مؤسسات مجري نظارت مي             به -9ّة  ماد ه ايـن لحـاظ مؤسـسات مجـري         كند؛ ب
  .هاي آموزشي يا اطالعات ديگري را كه خواسته شود، در اختيار وزارت قراردهد شدگان دوره نام موظفند فهرست اسامي و مشخصات ثبت

، باشـند بايـد قبـل ازشـروع دوره     هاي آموزش عالي آزاد كه تابع قانون اسـتخدام كـشوري مـي       سازمانهاي دولتي متقاضي دوره    -10ّة  ماد
  .موافقت سازمان امور اداري واستخدامي كشور را كسب و به مؤسسات مجري ارائه نمايند

  . يك نسخه از قراردادهاي همكاري مؤسسات مجري با سازمانهاي دولتي بايد به وزارت ارسال شود-11ّة ماد

رسد، دريافت خواهـد    به تصويب وزارت مي   هاي خدمات ارائه شده به مؤسسات مجري را درقالب دستورالعملي كه             وزارت هزينه  -12ّة  ماد
  .نمود

با تصويب . عالي رسيد و ازتاريخ ابالغ قابل اجرا است  به تصويب وزير فرهنگ و آموزش7/8/78ّه درتاريخ   ماد13نامه در  آيين   اين -13ّة  ماد
 1/6/70هـاي آموزشـي مـستمر مـصوب           نامـة دوره     ، آيـين   8/2/70نامة اجرايي آموزشهاي عالي كوتاه مدت مـصوب           نامه، آيين   اين آيين 

  27وآ .شوند  لغو مي5/12/70ّب  هاي آموزش عالي غيررسمي مصو نامه دوره وآيين
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  نامة نحوة تأسيس و فعاليت مؤسسات آموزش عالي آزاد آيين     -  2شماره  
  

  مقدمه
ب فرهنگـي، مؤسـسات آمـوزش عـالي آزاد در            شـوراي عـالي انقـال      14/11/1376ّخ    به استناد مصوبة چهارصد و سيزدهمين جلسة مور       

نامـه وزارت فرهنـگ و      در اين آيين  . نمايند  نامه تأسيس و فعاليت مي      چهارچوب مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي براساس اين آيين         
  .شود ناميده مي» مؤسسه«و مؤسسة آموزش عالي آزاد » وزارت«آموزش عالي به اختصار 

  اهداف
  :شود  مؤسسه با اهداف زير تأسيس مي-1ّة ماد
  مشاركت در ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه -
 كمك به تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهرِ مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه -

   كاربردي قلمرو فعاليت-فراهم آوردن زمينة مناسب براي دسترسي مردم به آموزشهاي علمي -

  :كند هاي زير فعاليت مي  مؤسسه در زمينه-2ّة ماد
  .كه به اعطاي گواهينامه گذراندن دوره منتهي شود) تكدرس، كوتاه مدت(هاي آزاد  برگزاري دوره -
 كاربردي با رعايت ضوابط شوراي گسترش آموزش عـالي كـه            -هاي آموزشي مورد نياز دانشگاه جامع علمي        همكاري در اجراي دوره    -

 .شود ادر مي كاربردي ص-مدرك آن توسط دانشگاه علمي
ماننـد  (ها منجر به اعطاي هيچگونه مدرك رسـمي دانـشگاهي             اين دوره . كنند   مؤسسات گواهينامة گذراندن دوره را صادر مي       -1تبصرة

 .و معادل آن نخواهد شد) كارداني، كارشناسي و غيره
 . مجموع تكدرس ارائه شده تحت هيچ شرايطي منجر به مدرك رسمي دانشگاهي نخواهد شد-2تبصرة

  شرايط تأسيس
  : براي تأسيس مؤسسه احراز شرايط زير ضروري است-3ّة ماد
  .نامه باشند  اين آيين4ّة  تن كه بايد واجد شرايط ماد5 تا 3داشتن هيأت مؤسس متشكل از -
 .داشتن توان مالي، نيروي انساني، امكانات كالبدي و تجهيزاتي به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي -

دو تن از اعضاي هيأت مؤسس بايد شرايط هيأت علمي در سطح مربي يا باالتر با دو سال سـابقة تـدريس دانـشگاهي را               حداقل   -4ّة  ماد
 :عالوه كلية افراد بايد واجد شرايط عمومي زير نيز باشند به. داشته باشند

 مسلمان، عامل به احكام اسالمي و واجد حسن شهرت و متخلّق به اخالق اسالمي؛ -١

 يت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛التزام به وال -٢

 عدم وابستگي به رژيم گذشته وعدم سابقه وابستگي به گروههاي محارب و معارض با جمهوري اسالمي ايران؛ -٣

 .پذيرد  احراز شرايط فوق از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي صورت مي-1تبصرة
 در سطح مربي وباالتر به انتخاب هيأت مؤسس به عنوان رئيس انتخـاب وبـه                 يك نفر از اعضاي هيأت مؤسس با شرايط علمي         -2تبصرة

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالي معرفي شود

 : اركان مؤسسه عبارتند از-5ّة ماد
 هيأت مؤسس -١

 رئيس -٢

 شوراي مؤسسه -٣

 .و تأييد نهايي است هيأت مؤسس ملزم به تهية اساسنامة مؤسسة و انتخاب و معرفي رئيس مؤسسه به وزارت جهت تصويب -6ّة ماد
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 رئيس مؤسسه توسط هيأت مؤسس پيشنهاد و پس از تأييد معاون آموزشـي وزارت بـا حكـم رئـيس هيـأت مؤسـس منـصوب                           -7ّة  ماد
  .شود مي

  . شوراي مؤسسه متشكل از دو تن از اعضاي هيأت مؤسس، يك تن از مدرسين، رئيس و معاونان مؤسسه است-8ّة ماد

برخالف اساسنامه وضوابط و مقررات رفتار نمايد وزارت نسبت به اخطـار دادن بـه مؤسـسه تـا انحـالل آن               كه مؤسسه      درصورتي -9ّة  ماد
  .اقدام خواهد نمود

  .نمايد خواهد بود اي كه وزارت تصويب مي نامه  چگونگي رسيدگي به تخلفات طبق آيين-تبصره

  .شود  مؤسسه زير نظر معاونت آموزشي وزارت انجام مينامه ونظارت برفعاليت  كلية امور مربوط به اجراي اين آيين-10ّة ماد

  .ّزهاي الزم را از دفتر آموزشهاي آزاد وزارت اخذ نمايد هاي كوتاه مدت و تكدرس بايد مجو  مؤسسه براي ايجاد دوره-11ّة ماد

  .شوند  شاغلين به تحصيل درمؤسسات علمي آزاد از معافيت تحصيلي برخوردار نمي-12ّة ماد

  .نامه را حسب لزوم تهيه، تصويب و ابالغ خواهد كرد معاونت آموزشي وزارت دستورالعملهاي اجرايي اين آيين -13ّة ماد

 File.v-27. به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد10/5/1377ّخ   تبصره در مور5ّه و   ماد14نامه شامل  اين آيين
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  هاي آموزش عالي آزاد نكات مهم دوره  -3شماره 
  
آموزشـهاي عـالي آزاد يكـي       . العمـر اسـت     كي ازسياستهاي اصلي وزارت علوم، توسعة آموزش عالي معطوف به اشتغال وآمـوزش مـادام              ي

ّب  مـصو » هـاي آمـوزش عـالي آزاد    نامـة دوره  آيـين «ازمهمترين راهكارهاي تحقق اين سياست است؛ دراين خـصوص باتوجـه بـه مفـاد         
  :شود برداري ابالغ مي وبهرهمنظور اطالع   ، نكات ذيل به7/8/1378
 :شود كه واجد ويژگيهاي زير باشد اي از آموزشهاي غيررسمي اطالق مي آموزشهاي عالي آزاد به رده - 1

منظور افزايش مهارتهاي شغلي يا ارتقاي دانـش تخصـصي در دورة زمـانيِ                وبه) باالتر ازسطح متوسطه  ( درسطح آموزش عالي     -الف
  كمتر ازيك سال طراحي شده باشد؛

درمقطـع كـارداني، كارشناسـي،      (هاي رسمي آمـوزش عـالي         طور كامل منطبق بر سرفصل دوره       شده به   هاي ارائه    محتواي دوره  -ب
بنابراين استفاده از نـام،     . شود  ّت برگزار مي    مد  صورت كوتاه   هايي مكمل باشد كه به      نباشد بلكه دوره  ) كارشناسي ارشد ودكتري  

  .وزش عالي رسمي مجاز نيستهاي آم ّب دوره محتوا و زمان مصو
شـود ومؤسـسه    آن منجر نمـي » مشابه«و» همتراز«، »معادل«هاي آموزش عالي آزاد به هيچ نوع مدرك رسمي دانشگاهي ويا      دوره - 2

 .آموختگان دوره اعطا كند اي را به دانش صرفاً مجاز است مطابق ضوابط دفتر آموزشهاي آزاد وزارت متبوع، گواهينامه
اجتنـاب  ... و» واحـد «،  »نيمـسال «،  »دانـشجو «: مشكالت ثانوي، ازكاربرد واطالق واژگان نظام آموزش رسمي مانند        باتوجه به بروز     - 3

 .استفاده گردد» ساعت«و» دوره«، »دانشپذير«هاي  شود وبه جاي آنها از واژه
 . استهاي آموزش عالي آزاد برعهدة اعضاي هيأت علمي ومتخصصان مؤسسه نيازسنجي، طراحي وپيشنهاد دوره - 4
وظيفـه    از نظـام  ) دائم يا موقـت   (هاي آموزش عالي آزاد، داشتن مدرك پايان تحصيالت دورة عمومي ومعافيت              براي شركت دردوره   - 5

آموزشـي،   عالوه براين به دليل غيررسمي بـودن نظـام  . عنوان شرط معافيت ازنظام وظيفه نيست ها به  الزم است وحضور دراين دوره    
 .ين نظام معنايي نداردتحصيل درا گواهي اشتغال به

هاي   به نكات فوق توجه وازعقد قرارداد با شركتها ومؤسسه        ) چه حقيقي وچه حقوقي   (الزم است مؤسسه درعقد قرارداد با داوطلبان         - 6
شود در ارائـه آموزشـهاي عـالي آزاد ازعقـد قـرارداد بـا شـركتهاي واسـطه خـودداري شـود                         مؤكداً توصيه مي  . مجعول احتراز كند  

 .به اطالع آنان رسانده شود) بويژه نوع گواهي(ن به طور مستقيم نامنويسي شود وشرايط دوره وازداوطلبا
 139-2و.ّز برگزاري دوره ازدفتر آموزشهاي آزاد وزارت است برگزاري هر دورة آموزش عالي آزاد مستلزم كسب مجو - 7
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  10/5/1383ّخ  مور  919/24 شمارة موضوع ابالغية  
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   دورة آموزش عالي آزاد  نمونه گواهينامة پايان-4شماره 
  
  

  وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوري    
  ....................................................................مؤسسة آموزش عالي آزاد 

  
   دورة آموزش عالي آزاد گواهينامة پايان

  
  
  

  شود گواهي مي
................................................. كـد ملّـي         / به شـمارة شناسـنامة    ..................  .....................فرزند  ............................... جناب آقاي   / سركار خانم 

كـه براسـاس مجـوز      ........................................در دورة آموزش عالي آزاد باعنوان       ............................... متولد سال   ................................. صادره از   
ــمارة  ــور........................................ شــ ــاريخ   ..................................ّخ  مــ ــاوري ازتــ ــات وفنّــ ــوم، تحقيقــ ــا ....................... وزارت علــ تــ

ساعت درايـن مؤسـسه     ............................................................................. مدت    به.................. .........................................................................................
بـه پايـان    ......................... .......................................................................نمرة  / برگزار شده است، شركت كرده واين دوره را با موفقيت وبا درجة           

  .رسانده است
  

    
                                           

  رئيس مؤسسه 
              مهر وامضا

  
  

  .......................................................................: شماره
 .......................................................................: تاريخ
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    نمونه مجوز برگزاري دوره -5شماره 
  .......................................................................... جناب آقاي 

   ..................................................................................................................................... س محترم مؤسسة آموزش عالي آزاد رئي

 ...............خ  ّ  مـور ................ رةماز قطعـي شـ  ّ مجـو  بـا توجـه بـه    .............خ  ّ  مور............... رةما شمةادب، در پاسخ به نا ومسال عرضن  ضم
  :ي آزاد زيرال عزشمو آايه رهري دوگزار ببا زادآالي  عشوزمآي ها هردو ةمان نييآ سااسربو

  )الير (يههرش  )حداكثر( يترفظ  وره دولط   دورهاننوع  ديفر

1          

2          

3          

4          

5          

 بـا   و .........................................................خ    ّ   مور ............................................................. رةماش امةنر  دده  شره  شا ا لص سرف قطابم بار و  ي يك راب
  :دشو مي وافقتم هسسن مؤآ رر ديزط  شراييتارع
 دذيرش كنـ   پ تهگفيش پ يها  هرود  براي اًصرف ارذير  پ شان د رك با ي ط فق زّ  ومجر  وصداز ماه پس    ظرف مدت شش   تس ا از مج سهسؤم -فلا

  ).تس اهه شدئرا ا1پيوستدرر ذيانشپپذيرش د گهيآ ةنمون(
شود و مؤسسه صـرفاً مجـاز         آن منجر نمي  » مشابه«و» همتراز« ،»معادل« دورة برگزار شده به هيچ نوع مدرك رسمي دانشگاهي ويا            -ب

  .اي را براي گذرندگان دوره صادركند نامه، گواهي2است مطابق نمونة پيوست
 و» واحـد «، »نيمـسال «، »دانـشجو «:  با توجه به بروز مشكالت ثانوي، از كاربرد و اطالق واژگان نظـام آمـوزش عـالي رسـمي ماننـد                -ج

  . شوداطالق» دانشپذير«ها صرفاً واژة  اين دوره كنندگان در  اجتناب شود وبه شركت...............................
از نظام وظيفه الزم است و حضور     ) دائم يا موقت  (عمومي و معافيت     ها، داشتن مدرك پايان تحصيالت دورة        براي شركت در اين دوره     -د

  .ها به عنوان شرط معافيت از نظام وظيفه نيست در اين دوره
  .هاي موسسه درمكان مذكور صورت پذيردفعاليت نامة قطعي، محل دائمي مؤسسه است و الزم است همة  محل مذكور در موافقت- ه
كننـدگان، مبلـغ      نـام شـركت   اي ازآگهي پـذيرش،       نسخه: شامل( مؤسسه موظف است پس از پايان دوره گزارش كامل برگزاري دوره             -و

د ّ  جراي مجد بديهي است ا  . به دفتر آموزشهاي آزاد وزارت ارسال دارد      را  )  ارزيابي دوره  نتايجگان و پذيرفتدانش  نام ،شهريه، طول دوره  
  .است ز جديدّ دوره منوط به ارائة گزارش دورة قبلي و اخذ مجو

كننده قبل ازشروع دوره موافقـت سـازمان مـديريت             بايد سازمان معرفي   ، دوره ازكاركنان دستگاههاي دولتي باشند      چنانچه داوطلبانِ  -ز
اي ازرونوشت  قرارداد منعقد شده بين دستگاه          نسخهضروري است    در اين صورت  . وبرنامه ريزي را كسب و به آن مؤسسه ارائه كند         

  .اجرايي و مؤسسه به دفتر آموزشهاي آزاد ارسال شود
 نفر در مؤسسه    .....................................در هرساعت حداكثر     ريزي كند كه    ب، مؤسسه موظف است چنان برنامه     ّ   با توجه به ظرفيت مصو     -ح

  .حضور داشته باشند
  .ديد همگان باشد، نصب كند ز را درمحل مناسبي كه درمعرضّ اي ازاين مجو  موظف است نسخه مؤسسه-ط
  352و.شود منجر مي ز، به لغو دوره وبرخورد قانوني با مؤسسهّ  هرگونه تخلّف از مفاد اين مجو-ي

                                                          
 دفتر آموزشهاي آزادمدير كل                                                                                                                                            

  غيردولتي غيرانتفاعي


