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 تعاریف
 مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور )دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری(دانشکده: 

 سنجش سازمان سراسری آزمون طریق از آنها محصلین گزینش که شودمی اطالق هاییدوره از دسته آن به: آزاد دوره

 نگرفته، صورت جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت یا فناوری و تحقیقات علوم، وزارت و کشور آموزش

 هادوره این سرفصلهای و است نموده آنها جذب به اقدام ذیربط هایسازمان و هاشرکت همکاری با یا رأساً دانشکده بلکه

 . است کشوری هواپیمایی سازمان و ایکائو نظارت تحت و مصوب آموزشی هایبرنامه قالب در عمدتاً

 از کشور قوانین مطابق هادوره این تعریف طبق که است بدیهی و شودمی اطالق آزاد هایدوره محصلین به :دانشپذیر

 .باشند نمی برخوردار تحصیلی معافیت

 :شوندمی تقسیم اصلی دسته دو به دانشکده این در آزاد هایدوره :آزاد هایدوره انواع

 )تک. باشد ماه شش از کمتر دانشکده متعارف هایبرنامه طبق آنها زمان طول که هاییدوره :مدتکوتاه هایدوره –الف 

 درسی( چند یا درس

 .باشد ماه 6از  بیش دانشکده متعارفهای برنامهطبق  آنهازمان  طول که هستند هاییدوره :بلندمدت هایدوره –ب 

 .تحصیل طول در آزاد هایدوره دانشپذیران بر حاکم قوانین مجموعه :آموزشی نامهآئین

 دارند را دانشکده این آزاد تخصصی آموزشی هایدوره از یک هر در تحصیل ادامه یا شروع قصد که متقاضیانی :نامثبت

امضای قرارداد/  و اطالعات ثبت ارائه درخواست، مقرر موعد در باید دانشکده از شده صادر هایاطالعیه و هارویه مطابق

 .شود می گفته نامثبت فعالیتها این مجموعه به. برسانند انجام به دانشپذیر عنوان به دانشکده در را نامه خودتفاهم

 به را مبلغی نام، ثبت هایفرم مطابق آموزشی دوره از( ترم یا) کوارتر هر ازای به دانشپذیر مدت، بلند هایدوره در :شهریه

رتر )ترم( است. ضریب تناسب و مبلغ متناسب با ساعات آموزشی آن کوا شهریه این. نمود خواهد پرداخت شهریه عنوان

 شود.شهریه از فرمول زیر محاسبه می

 های دانشکده است و سالیانه توسط دانشکده تعیین و اعالم خواهد شد.مبنای محاسبه هزینه دوره هزینۀ آموزشی مبنا:

 

 هزینۀ آموزشی مبنا ×( 1 -هزینه هر ساعت آموزش شخص = )ضریب تخفیف 

 هزینه هر ساعت آموزش شخص ×ترم = ساعات آموزشی ترم )یا کوارتر( شهریه هر کوارتر یا 
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و  741سازمان هواپیمایی کشوری )بخشهای فعلی بخشهایی از این آیین نامه برگرفته از دستورالعملهای تذکر: 

باشد و الزاماتی است که همه مراکز آموزشی مورد تایید ( میB1,B2( در خصوص دوره های تعمیراتی )66

بنابراین به عنوان الزامات مشتری و اسناد باال دستی  مان هواپیمایی کشوری باید از آن تبعیت نمایند.ساز

 هایدستورالعمل ،هرجا اختالفی بین محتویات این آیین نامه و دستورالعملهای سازمان وجود داشته باشد

در آن قوانین در این آیین نامه  سازمان مبنای عملکرد خواهد بود و هر گونه تغییرات الزامی از سوی سازمان

 .نیز نافذ خواهد بود

 

 یموارد عموم -7

آزاد )دانشکده( بوده و  یآموزشها یریتاز طرف مد یمیتنظ یدوره ها بر اساس برنامه ها ینا یآموزشها 1-1 ماده

 باشند. یمحوله م یفدرس و انجام تکال یموظف به حضور مستمر و فعال در کالسها یراندانشپذ

از امتحان را بصورت  ینمحروم یآن درس و اسام یابحضور و غ یستهر درس ل یانموظفند در پا یداسات 2-1 ماده

 .ینداعالم نما یتخصص یهاآموزش یریتمکتوب به مد

باشد  یم 111از   یماییو صنعت هواپ یکائوا یآموزش یدروس مطابق استانداردها یهکل یبرا یحداقل نمره قبول 3-1 ماده

در صورت  B1,B2 یدر دوره ها یشده باشد. در خصوص نمره قبول یدراحت خالف آن در مشخصات دوره قمگر آنکه به ص

دانشکده اعمال خواهد شد و ممکن است در  ینرات بالفاصله در قوانییتغ ینا یکشور یماییسازمان هواپ یندر قوان ییراتتغ

 .یابد ییر( تغ%51) 11دوره ها به  ینا یحد نصاب نمره قبول یندهآ

بر حسب  یدروس دوره ثبت نام نموده را با نمره قبول یهگردد که کل یاطالق م یریبه دانشپذ التحصیل فارغ 4-1 ماده

 مصوب دانشکده در مدت زمان مجاز به اتمام رساند.  یآموزش یمحتوا

 یتبه بندشود. ر یحاصل جمع نمرات اخذ شده بر تعداد دروس محاسبه م یماز تقس یرمعدل کل دانشپذ  1-1 ماده

شوند. در  یم یمعدل خواهد بود. در محاسبه معدل، همه دروس هم ارزش تلق یندر طول دوره بر اساس ا یراندانشپذ

 درج خواهد شد. ینمره قبول باتنها دروس  یلیدر هنگام فارغ التحص یردانشپذ یلیکارنامه تحص

 یردوره مالک سنجش دانشپذ ینح یابیهایارز یجو نتا یدرس یفدر کالس و انجام تکال یتحضور، فعال یزانم 6-1 ماده

 است.  یانیدر آن درس به واحد امتحانات جهت آزمون پا یردانشپذ یخواهد بود و استاد هر درس مرجع معرف

باشد. منظور از مدت  یشده م یفتعر یلحداکثر دو برابر مدت تحص یلیبلند مدت، سنوات تحص یدر دوره ها 5-1 ماده

 باشد. یمدت زمان دوره طبق برنامه ارائه شده دانشکده مشده،  یفتعر یلتحص

 یمدا ینامهدوره )گواه یاناتمام دوره اعطاء خواهد شد. مدارک پا ینامهبه فارغ التحصیالن از طرف دانشکده گواه 8-1 ماده

 یاو  یلمختلف دانشکده فقط به شخص فارغ التحص یبا واحدها یرحساب دانشپذ یه( پس از تسویلینمرات تحص یزو ر

 گردد. یم یلتحو یو یقانون یلوک
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دانشکده تنها در صورت انجام  یندوره، ا یانپا ینامهاصل گواه یاشده و  ییدنمرات تا یزدر صورت مفقود شدن ر 9-1 ماده

مرکز اقدام  یطبق مصوبات شورا ینههز یافتبا در یعنوان المثن یدبا ق یالزم، نسبت به صدور مدرک المثن یمراحل قانون

 واهد نمود.خ

دوره گذرانده  ینرا مشابه دروس ا یکوتاه مدت، قبال دروس یادوره بلند مدت  یکدر  یکه متقاض یدر صورت 11-1 ماده

متقاضی در دروس مورد نظر اقدام  یابیمستندات الزم نسبت به ارز یافتدانشکده با در ینا ی،باشد با ارائه درخواست کتب

آزمون انجام شود. بدیهی است هزینه آزمون از دانشپذیر اخذ خواهد شد و در صورت عدم خواهد نمود. این ارزیابی با اخذ 

مکلف است در کالس درس مربوطه ثبت نام نموده و پس از حضور در کالس در آزمون  یرآزمون دانشپذ یندر ا یقبول

 . یدشرکت نما

سالمت  یطشرا یدارا یدمربوطه با یینها یها ینامهاخذ گواه یبرا B1,B2 یآموزش یدوره ها یراندانشپذ 11 -1 ماده

قبل از اخذ  یراندانشپذ ین( باشند. ا medical class 4) یکشور یماییاحراز سازمان هواپ یطشده در شرا یفتعر یپزشک

 یپزشک یطقرار خواهند گرفت و در صورت احراز شرا یشمورد آزما نسازما ییدمورد تا یشگاهتوسط آزما یینها ینامهگواه

آن دسته از  یبرا ینامهعدم صدور گواه یتمسئول ینصادر خواهد شد. بنابرا یشانا یمربوطه برا ینامهاهفوق گو

 فوق باشند بر عهده مرکز نخواهد بود. یپزشک یطو فاقد شرا رسانده اند یانرا به پا یکه دوره آموزش یرانیدانشپذ

آزمونها محروم خواهد  یهماه از شرکت در کل 12اقل حد یددر جلسه آزمون تقلب نما یریکه دانشپذ یدر صورت 12-1 ماده

 شد.

 اخراج یاانصراف  -2

 یاز دوره تلق یرانصراف دانشپذ یبه معن یبدون اطالع و هماهنگ یلتحص ینترم عدم مراجعه در ح یک 1-2 ماده

 اجرا خواهد شد یرانصراف بطور خودکار در خصوص دانشپذ یاتخواهد شد و عمل

درخواست انصراف خود را شخصاً و مکتوب دو  یدبا یداعالم انصراف نما یله بخواهد از تحصک یریدانشپذ 2-2 ماده

 .یدنما یمتسل یتخصص یآموزشها یریتهفته قبل از شروع کوارتر )ترم( به مد

 یرترم )کوارتر( به دانشپذ ینهکه در دو هفته اول ترم )کوارتر( ارائه شوند هز یمرخص یدر مورد درخواستها 3-2 ماده

از آن  یتواند در ترم )کوارتر( بعد یدرج خواهد شد و م یدر حساب او بعنوان بستانکار یمسترد نخواهد شد ول

 .یداستفاده نما

ترم  ینههفته اول ترم )کوارتر( ارائه شوند مصداق حذف ترم خواهند بود و کل هز 2که بعد از  ییدرخواستها 4-2 ماده

 .  یدکسر خواهد گرد یاخذ و از حساب و یر)کوارتر( از دانشپذ
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 یاآن کوارتر ) ینهکل هز یافتشده باشد عالوه بر در یینکه درخواست انصراف پس از مهلت تع یدر صورت 1-2ماده

. به هر یداز محل ضمانت ارائه شده در وجه دانشکده مسدود خواهد گرد یمهکل دوره به عنوان جر ینههز %1ترم( 

 .یدسپرده است عمل نما یلدوران تحص درکه  یتعهدات یهت به کلموظف اس یلمنصرف از تحص یرحال دانشپذ

 یااخراج و  یلاز تحص یانضباط یتهکم یطبق را یانضباط یا یبعلت موارد آموزش یریکه دانشپذ یدر صورت 6-2 ماده

 .باشد¬یم یانصراف یراندانشپذ ینهحساب و اخراج مطابق هز یهاو جهت تسو های¬ینهمعلق گردد نحوه محاسبه هز

 های¬دوره یاندانشجو ینامه انضباط ینآزاد مشابه آئ یدوره ها یراندانشپذ ینامه انضباط ینالزم به ذکر است که آئ

 است. یکآکادم

گردد از نظر  یلشده در بند فوق نتواند فارغ التحص یینتع یلیدر سنوات تحص یریکه دانشپذ یدر صورت 5-2 ماده

 یکه به حکم اخراج خود معترض باشد با درخواست کتب یو در صورت شود یمحسوب م یاخراج یردانشکده، دانشپذ

مجاز است  یردانشپذ یطشرا ین. در ایدگرد دموارد خاص دانشکده ارجاع خواه یونبه کمس یفتکل یینمراتب جهت تع

 .یدخود شرکت نما یترم( جار یاکوارتر ) یبصورت مشروط در کالسها یونکمس یقطع یرا یجهتا اعالم نت

 

 درس یکدر  یعدم کسب نمره قبول یادر کالس، امتحان و  بتغی -3

و  یدرا از ادامه کالس و آزمون محروم نما یرهر درس استاد مجاز است دانشپذ  %21از  یشب یبتغ یبه ازا 1-3 ماده

کالس، دوباره پس از ثبت نام و شرکت مجدد در  ینهپس از پرداخت مجدد هز یرصورت الزم است دانشپذ یندر ا

 .یددرس مربوطه در آزمون درس شرکت نما یسهاکال

مجاز  یرباشد و دانشپذ یدر آن درس م« در امتحان یبتغ»در امتحان هر درس به منزله درج عنوان  یبتغ 2-3 ماده

 .یداقدام نما یآزمون مجدد نسبت به کسب نمره قبول ینهاست با پرداخت هز

مجاز است  یردانشپذ یعدم کسب نمره قبول یالسه امتحان و در ج یبتبلند مدت در صورت غ یدر دوره ها 3-3 ماده

 یت. در صورت عدم موفقیدبار در آزمون مجدد شرکت نما 2با پرداخت هزینه حداکثر  یجهت حصول نمره قبول

با پرداخت هزینه درس، دوباره در کالس درس مربوطه حاضر شده و سپس در  یدمجدد، با یدر آزمونها یردانشپذ

 .یددرس شرکت نما یانیآزمون پا

 دانشپذیر درس و یا عدم کسب نمره قبولی، آزمون در غیبت صورت نیز در مدت کوتاه های دوره در 4-3ماده 

ماه پس از پایان  6)در بازه زمانی حداکثر  نموده شرکت هزینه پرداخت با مجدد آزمون در تواند می بار دو حداکثر
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 آن کالسهای در دوباره درس، هزینه پرداخت از پس باید قبولی عدم تصور در و نماید کسب را قبولی نمره دوره( و

 .نماید شرکت پایانی آزمون در سپس و نموده شرکت درس

 

 یمرخص -4

 یدبا ی. متقاضیردگ یترم تعلق م یکبلند مدت و حد اکثر  یدوره ها یرانتنها به دانشپذ یلیتحص یمرخص 1-4 ماده

. یدنما یلتحو یتخصص یآموزشها یریتقبل از شروع کوارتر )یا ترم(  به مد خود را حداقل دو هفته یدرخواست کتب

 یچباشد و دانشکده ه یم یبر عهده متقاض مرخصیدرخواست  یلاست جبران دروس عقب مانده از دوره بدل یهیبد

 در خصوص ارائه دروس خارج از برنامه مدون خود نخواهد داشت. یگونه تعهد

 یرترم )کوارتر( به دانشپذ ینهکه در دو هفته اول ترم )کوارتر( ارائه شوند هز یمرخص یادر مورد درخواسته 2-4 ماده

از آن  یتواند در ترم )کوارتر( بعد یدرج خواهد شد و م یدر حساب او بعنوان بستانکار یمسترد نخواهد شد ول

 .یداستفاده نما

ترم  ینهشوند مصداق حذف ترم خواهند بود و کل هزهفته اول ترم )کوارتر( ارائه  2که بعد از  ییدرخواستها 3-4ماده

 .  یدکسر خواهد گرد یاخذ و از حساب و یر)کوارتر( از دانشپذ

 

 


