بسمه تعالی
آیین نامه دفتر آموزش های آزاد دانشگاه قرآن و حدیث
مقدمه:
به منظور عمومی سازی علوم و معارف اسالمی و در دسترس قراردادن دستاوردهای دانشگاه قرآن و حدیث در حوزه
های تخصصی علوم و معارف اسالمی و در راستای سیاست های کالن دانشگاه و ارائه سایر خدمات آموزشی فراگیر،
دفتر آموزش های آزاد بر اساس این آیین نامه اقدام به برگزاری دوره های آموزش آزاد خواهد کرد.
ماده  )1اهداف
دوره های آموزش های آزاد به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می شوند:
.1

فراگیر کردن معارف قرآن و حدیث در جامعه

.2

ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به علوم و معارف قرآن و حدیث

.3

معرفی دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان یک مرجع معتبر در مطالعات قرآنی و حدیثی

.4

تعمیم و توسعه آموزش های کاربردی و تخصصی قرآن و حدیث

.5

بسط و گسترش اندیشه های قرآنی و حدیثی در قالب دوره های کوتاه مدت

.6

عمومی سازی معارف قرآن و حدیث برای فراگیران آزاد

.7

پاسخگویی به نیازها و مطالبات عمومی اقشار جامعه در زمینه معارف قرآن و حدیث

.8

ارائه سایر خدمات آموزشی متناسب با نیازهای افراد دانشگاه و داوطلبان آزاد در صورت امکان

ماده  )2تعریف
آموزش های آزاد ،عبارت است از دورههای آموزشی غیر رسمی که به صورت تخصصی و کاربردی در چارچوب
اهداف و ضوابط دانشگاه با تکیه بر توانمندیهای گروههای آموزشی و آزادی عمل در موضوع ،مخاطب ،مدت،
استاد ،مکان و زمان ،طراحی و برگزار میشود.
ماده )3سیاستهای آموزشی

در جهت گسترش آموزش های تخصصی وکاربردی در بین اقشار وسیعی از افراد فعال وکار آمد جامعه و در جهت
معرفی دانشگاه به عنوان مرکز اصلی ارائه آموزش های آزاد در برنامه ریزی درسی وآموزشی دوره ها ،رعایت نکات
ذیل مد نظر است :
 .1برنامه درسی وآموزش های علمی باید درچارچوب ارزش ها ،هدف ها و راهبردهای توسعه اجتماعی ،علمی،
فرهنگی دانشگاه باشد.
 .2برنامه های مزبور می بایستی قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و هماهنگ با آموزش های به روز و
همگام با تحوالت علمی و فنی باشد.
 .3برنامه های مزبور باید با اتکا به اصول وروش های علمی انجام شود.
 .4برنامه های فوق باید باعث ایجاد قابلیت ومهارت های الزم در شرکت کنندگان شود.
 .5برنامه درسی وآموزشی باید روحیه خالقیت وکار آفرینی را در شرکت کنندگان تقویت کند.
 .6دوره های کوتاه مدت با موضوع علوم و معارف قرآن و حدیث می توانند در دو مرحله «مقدماتی» و
«تکمیلی» برگزار شوند.
تبصره  .1در صورت درخواست متقاضیان در پایان هر دوره ،پس از آزمون ،برای شرکت کنندگان گواهی
صادر می شود.
ماده  )4انواع دورهها
دورهای آموزش آزاد شامل انواع ذیل می باشد :
 -1دوره های کوتاه مدت علمی
ویژگی این دوره ها عبارت است از:
الف -دورههایی که با همکاری گروهای آموزشی دانشگاه وپژوهشگاه تدوین شده است.
ب -دورهای تربیت مربی ویژه دوره هان و محققان برای استفاده از آنها در دوره های آموزشی مزبور.
 -2سایر دوره های آموزشی:
الف -دوره های زبان آموزی برای افزایش توانمندی ومهارت های زبانی استادان ،دانشجویان ،محققان و داوطلبان
آزاد.
ب -دوره های دانش افزایی مهارتی متناسب با نیاز دانشگاه ،مانند:کارگاه مقاله نویسی ،کارگاه سخنوری و...
ج -دوره های دانش افزایی و مهارت افزایی برای داوطلبان آزاد.
ماده  )5عوامل اجرایی

 عوامل اجرایی دورهها در دوره های کوتاه مدت
ه) مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه در قم و مدیر دفتر آموزش های آزاد پردیس تهران در شهرری
مدیر مالی دانشگاه در قم و معاون مالی دانشجویی پردیس تهران در شهرری
استادان دورهها
 عوامل اجرایی دورهها در دوره های کوتاه مدت که با مشارکت سایر سازمان ها برگزار می شود ،عبارتاند
از:
مدیر دفتر آموزش های آزاد (نماینده دانشگاه) در قم و مدیر دفتر آموزش های آزاد پردیس تهران (نماینده پردیس
تهران) در شهرری
نماینده سازمانها یا اشخاص طرف قرار داد
مدیر مالی دانشگاه در قم و معاون مالی دانشجویی پردیس تهران در شهرری
استادان دورهها
تبصره  .3با توجه به همسو بودن و مشترکات دانشگاه قرآن و حدیث با حوزه های علمیه و اطالعات و ارتباطات
آنها در مراکز استانها مدیران حوزه های علمیه مراکز استانها به نمایندگی از طرف دانشگاه ،هماهنگی ،پیگیری و
مقدمات اجرای برنامهها را فراهم خواهند کرد.
تبصره  .4برنامه هردوره به درخواست دفتر آموزش های آزاد و با همکاری گروهای علمی دانشگاه و پژوهشگاه
تدوین و بر مبنای آن با هماهنگی امور مالی با طرف متقاضی قرار داد منعقد خواهد شد .نمونه متن قرار داد پیوست
این آیین نامه است.
تبصره  .5در صورت درخواست سازمان های دولتی وغیر دولتی برای آموزش جمعی کارکنان سازمان مربوط،
دانشگاه می تواند از طریق عقد قرار داد که شرایط و ضوابط مورد قبول در رابطه با امور آموزشی و نحوه و میزان
پرداخت شهریه و مشخص نمودن تعهدات طرفین در آن به وضوح مکتوب خواهد شد ،نسبت به برگزاری دوره مورد
درخواست اقدام کند.
 عوامل اجرایی در سایر دوره های آموزشی عبارتند از:
مدیر دفتر آموزش های آزاد (نماینده دانشگاه) در قم و مدیر دفتر آموزش های آزاد پردیس تهران (نماینده پردیس
تهران)در شهرری
مدیر مالی دانشگاه در قم و معاون مالی دانشجویی پردیس تهران در شهرری
استادان دورهها

در آمدها و هزینهها
ماده  )6میزان شهریه دریافتی برای هر دوره برحسب نوع دوره ،تجهیزات و امکانات مورد استفاده و با در نظر گرفتن
کلیه هزینه های جانبی ،محاسبه می شود.
ماده  )7شهریه دریافتی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی آزاد به حساب معرفی شده از سوی دانشگاه قرآن
و حدیث واریز خواهد شد .
ماده  )8پرداخت حق التدریس وحق التعلیم مدرسین دوره ها و کسانی که دارای مدرک رسمی دانشگاهی می باشند
و یا به صورت مدعو ،خارج از دانشگاه برای تدریس دعوت می شوند و چه افرادی که فاقد مدرک رسمی دانشگاهی
می باشند ،بر اساس آیین نامه موظف و حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها صورت خواهدگرفت
تبصره  .6نرخنامه هزینههای دورهها مالک پرداخت هزینههای برگزاری دورهها خواهد بود.
ماده  )9کلیه هزینه ها ،پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و حق التدریس و  ...از محل درآمد حاصل از اجرای هر
دوره پرداخت خواهد شد .
تبصره  .7هزینه های برگزاری در هر دوره نباید از درآمدهای آن بیشتر باشد.

این آیین نامه در  9ماده و  7تبصره در تاریخ  94/06/00به معاونت فرهنگی برای مطرح شدن در
شورای دانشگاه جهت تصویب واجرایی شدن ارائه شده است .

