
  

  

  بسمه تعالی

  طول دوره و تعداد دروس انتخابی

  . ادامه دارد12/6/89 لغایت 23/5/89این دوره به صورت حضوري بوده و از تاریخ  )1ماده 

 6 عنـوان درسـی مـی باشـد و     6 جلسه آن بـر اسـاس   30گذراند که   جلسه درسی را می36 هر دانشجو در طول دوره )2ماده  

 واحد درسی دروس معارف از تمـام گـرایش هـاي    4 جلسه 36ئین نامه محاسبه می گردد و این  این آ6جلسه آن بر طبق ماده      

  . دروس معارف محسوب می گردد

در پایان دوره در صـورت موفقیـت در آزمـون گواهینامـه     .  عنوان درسی را اخذ نماید  6باشد     هر دانشجو موظف می    )3ماده  

  .گردد پایان دوره از طرف مرکز مربوطه اعطاء می

به عـالوه نمـره حـضور در    )  نمره18(گانه  نمره اعالمی در گواهینامه از میانگین نمرات اخذ شده عناوین درسی شش          )4ماده  

هـاي    واحـدي از گـرایش  2 عنـوان  2آید و این نمره میـانگین بـراي    به دست می) نمره4(جلسات گفتگو هاي آزاد و نقد فیلم     

  .گردد دروس معارف منظور می

  . می باشد 20 این آئین نامه ، نمره 16ر نمره هر دانشجو طبق ماده  حداکث:تبصره 

  حضور و غیاب 

  .باشد  جلسات در زمان دوره الزامی میحداقلباشد لذا حضور   با توجه به اینکه دوره حضوري می)5ماده 

 آزاد و نقـد فـیلم    جلسه از مجموع جلسات برگزار شده تحت عنوان گفتگوهاي12 دانشجو موظف است حداقل در      )6ماده  

  . جلسه از این جلسات معادل یک جلسه درسی خواهد بود 2شرکت نماید و هر 

 مرجع تشخیص شرکت دانشجو در جلسات گفتگو هاي آزاد و نقد فیلم ، مسئول تربیت و خود سازي مرکز خواهـد   :تبصره  

  . بود 

گـردد و در صـورت غیـر موجـه             درس مـی   در هر عنوان درسی موجب حذف آن      ) موجه( غیبت بیش از یک جلسه       )7ماده  

در صورت موجه بودن غیبت و حذف یک عنوان درسی، مجموع نمـرات اخـذ شـده    . (شود  بودن نمره صفر در نظر گرفته می      

  )گردد  می6گردد و در صورت عدم موجه بودن تقسیم بر    می5آموزش تقسیم بر 

  . آن درس نیز حذف می گردد  در صورت حذف هر عنوان درسی ، تمام جلسات حضور در:تبصره 

آئین نامه آموزشی

طرح ضیافت اندیشه



 4 جلسه کمتر باشد ، احتـساب  24 چنانچه مجموع جلساتی که دانشجو در کلیه عناوین درسی شرکت کرده است از       )8ماده  

  .واحد درسی منتفی می گردد 

  .  عنوان درسی را حذف نماید 2 آئین نامه ، هر دانشجو می تواند 8 و 7 با توجه به ماده :تبصره

  . جلسه می باشد 3 واحد درسی 4اکثر غیبت مجاز براي  حد)9ماده 

 واحد درسی پیوسـته در نظـر گرفتـه شـده اسـت لـذا            4 عنوان درسی ارائه شده در طرح ضیافت اندیشه به عنوان            6 )10ماده  

  .باشد  واحد درسی به هیچ عنوان پذیرفته نمی4تفکیک 

 عنـوان  6ارف دانشجویی باقی مانده باشد، شرکت در جلسات  واحد درسی از واحدهاي دروس مع   4 چنانچه کمتر از     :تبصره

  .باشد درسی همچنان الزامی می

  انتخاب واحد 

  .باشد  واحد دروس معارف می4 عنوان درسی و 6نویسی اینترنتی در سایت ضیافت اندیشه به منزله انتخاب   نام)11ماده 

نویـسی در زمـان اعـالم شـده از مرکـز آموزشـی بـه منزلـه                عدم مراجعه دانشجو به مرکز آموزش جهت تثبیت نـام          )12ماده  

  . باشد انصراف از دوره می

  روش برگزاري آزمون 

  .شود  سطح علمی دانشجو بر اساس آزمون کتبی سنجیده می)13ماده 

 آزمون به صورت تستی یا تشریحی و یا تستی تشریحی در پایـان هـر هفتـه و یـا بـه صـورت جـامع در پایـان دوره                    )14ماده  

  .شود رگزار میب

  .گردد  سئواالت از جزواتی که به دانشجو ارائه شده انتخاب می)15ماده 

  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو 

باشد که بوسیله آزمون کتبی حاصل می گردد لذا میانگین نمـرات اخـذ     می18 نمره کامل هر دانشجو در هر درس     )16ماده  

 نمـره بـه عنـوان نمـره حـضور در جلـسات          4 نمـره ،     18همچنین عالوه بر    . د   می باش  18 عنوان درسی    6شده در آزمون کتبی     

  .  نمره آزمون افزوده می شود 18گفتگو هاي آزاد و نقد فیلم در نظر گرفته می شود که به 

  این آئین نامه  در دو عنوان نقد فیلم و گفتگوي6موظف است طبق ماده ) 20( هر دانشجو جهت احراز نمره کامل       )17ماده  

  .آزاد، شرکت فعال داشته باشد 

  . نمره بخش گفتگوهاي آزاد و نقد فیلم مسئول تربیت و خودسازي هر مرکز می باشد 4 مرجع تشخیص )18ماده 



  

  

  

  

  حدود اختیارات مراکز 

  .باشند هاي درسی ارائه شده از ستاد برگزاري طرح ضیافت اندیشه می  تمام مراکز آموزشی موظف به رعایت برنامه)19ماده 

  . باشد  ترتیب ارائه دروس، زمان آزمون، نحوه برگزاري آزمون و روش تدریس در اختیار هر مرکز می)20ماده 

  گردش کار اعالم نمره 

 ضیافت اندیشه، پس از برگزاري آزمـون و اعـالم نتـایج توسـط اسـاتید ، نمـره                    مسئول آموزش مرکز اجراي طرح     )21ماده  

 واحد درسی توسط دانشجو ، به معاونت آموزشـی دانـشگاه      4نهایی دانشجویان را ظرف مدت یک هفته بعد از تعیین عناوین            

  .نماید محل اجراي طرح اعالم 

معاونت آموزشی دانـشگاه بایـد داراي خـصوصیات ذیـل            لیست ارسالی از طرف مسئول آموزشی طرح ضیافت به           )22ماده  

  :باشد

  .نام دانشجویان متقاضی گذراندن دروس معارف مشخص گردد) الف

  .لیست تنظیم شده بر طبق دانشگاه محل تحصیل دانشجویان متقاضی تنظیم گردد) ب

  .باشد اعالم نمرات دانشجویان برطبق عناوین مشخص شده درسی گروه معارف ) ج

  .ها واحد درسی دانشجو از خود دانشجو استعالم صورت پذیرد جهت مشخص نمودن عناوین) د

  . به همراه لیست نمرات برگه هاي آزمون دانشجویان نیز پیوست شود ) و

رف ظـ را معاون آموزشی دانشگاه محل اجراي طرح ، لیست ارسالی از طرف مسئول آموزشی طرح ضیافت اندیشه      )23ماده  

  .اي رسمی به معاونت آموزشی محل تحصیل دانشجویان ارسال نماید نامهمدت یک ماه طی 

 مسئول آموزش مرکز اجراي طرح ضیافت اندیشه، ظرف مـدت یـک هفتـه جهـت صـدور گواهینامـه بـراي تمـام                   )24ماده  

  .اند، تمام اطالعات الزم را به رئیس مرکز مربوطه ارسال نماید دانشجویان که موفق به پایان دوره شده



 هر یک از اساتید آموزشی طرح ضیافت اندیشه می توانند یک جلسه مستقل براي رفع اشکال و پاسخ به سـئواالت  )25ه  ماد

  . تواند در قالب گفتگوهاي آزاد برگزار گردد الزم به ذکر است این جلسه می. دانشجویان خود داشته باشند

  غیبت در امتحان 

ر پیدا نکند، آزمون مجدداً تکرار نخواهد شد و نمره عنوان درسـی مربوطـه    چنانچه دانشجو در جلسه آزمون حضو   )26ماده  

  .گردد در صورت موجه نبودن صفر خواهد بود و در صورت موجه بودن عنوان درسی مربوطه حذف می

  

  

  

  محرومیت از شرکت در طرح 

ت در طرح ضیافت محروم گردد از  چنانچه دانشجویی طبق مقررات مندرج در آیین نامه انضباطی دانشگاه از شرک)27ماده 

  . گردد مند نمی هیچگونه مزایاي آموزشی طرح بهره

  انصراف از تحصیل 

 چنانچه دانشجویی پیش از آغاز دوره آموزشی طرح ضیافت قصد انصراف از حضور در طرح ضیافت داشته باشد                   )28ماده  

یل و بصورت حضوري به مسئول آموزش طرح تحویل  آغاز طرح تکم  الزم است فرم انصراف از طرح را تا یک هفته پیش از  

  .نماید

 انصراف دانشجو از طرح ضیافت در حین اجراي طرح ضیافت بعد از تکمیل فرم انصراف و تحویل آن بـه مـسئول        )29ماده  

  . هاي صورت پذیرفته در خصوص ایشان را پرداخت نماید آموزش بالمانع است و الزم است کلیه هزینه

  انتقال  

 جابجایی دانشجو پیش از آغاز دورة آموزشی طرح ضیافت از یک مرکز آموزشـی بـه مرکـز آموزشـی دیگـر در                        )30ماده  

  .باشد صورت موافقت مراکز آموزشی مبدأ و مقصد بالمانع می

 جابجـایی دانـشجو در حـین اجـراي دوره آموزشـی طـرح ضـیافت از یـک مرکـز آموزشـی بـه مرکـز آموزشـی                               )31ماده  

  . ددیگرمقدور نمی باش

  شهریه

هاي آزاد و دولتی نـدارد و طبـق    طرح ضیافت اندیشه هیچگونه تعهدي نسبت به حذف شهریه دانشجویان دانشگاه         ) 32ماده  

  .گردد مقررات جاري دانشگاه اعمال می



  )1فرم شماره (  در فرم حضور و غیاب هردرس ، حضور و غیاب دانشجویان انجام پذیرد )33ماده 

  . طرح ضیافت می باشد که هر مرکز آن را صادر می نماید ) شناسه( راي کارت  هر دانشجو دا)34ماده 

  


