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 (Minorمعرفی دوره کهاد )

 و علوم مختلف هایزمینه روزافزون افزایی هم و پیوند

از  ایبین رشتههای فناوری از یکسو و رشد پژوهش

 سوی دیگر، این نیاز را برای دانشجویان ایجاد کرده

است که عالوه بر فراگیری عمیق یک رشته تخصصی، 

های تحصیلی دیگر نیز آگاهی از مبانی و فنون رشته

 .داشته باشند

ایجاد این امکان که دانشجویان عالوه بر تحصیل در رشته 

فراگیرند، ز اصلی، دروسی منتخب از یک رشته دیگر را نی

برای دانش  گسترش بازار کار داخلی و خارجیباعث 

 .شودآموختگان این دوره تحصیلی ویژه می

دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع،  تیباتوجه به ظرف

 نیا یها و دروس قابل ارائه، اجرارشته یتنوع و گستردگ

دانش  یتوانمندسازدر  ییبه سزا ریتاث تواندیها مدوره

کسب و کار،  یهاطیمح جادیدانشگاه در ا نیا آموختگان

 هجامعه داشت یتخصص یهاازیبه ن ییو پاسخگو ینیکارآفر

 باشد

و  ۱۸برنامه آموزشی هر دوره کهاد مشتمل بر حداقل 

واحد می باشد که توسط دانشکده میزبان از بین  ۲۴حداکثر 

حد انتخاب دروس دوره یا دوره های کارشناسی دایر در آن وا

 می شود.

  ارائه دهنده دوره کهاد برخی از دانشکده های

دیریت رفتار م :ی ماننددانشکده کارآفرینی با دروس

ه های راه اندازی کسب و کار، طراحی سازمانی، مدیریت پروژ

 و تدوین طرح کسب و کار و ...........

پردیس دانشکده های فنی با دروسی در گرایشهای 

اصول طراحی پایگاه داده  برنامه سازی پیشرفته، مختلف مانند:

مهندسی ، مبانی مدیریت و برنامه ریزی پروژه های ساخت، ها 

، عملیات نقشه برداری مهندسی، اصول سیستمهای  سیستم ها

 اطالعات مکانی و ........

هنرهای زیبا با دروسی در دانشکده های پردیس 

و روشهای  نیاقتصاد شهری، مبا گرایشهای مختلف مانند:

، چاپ ی تجسمی، نقاشی دیواری، مبانی هنرهاطراحی شهری

 دستی ، نقاشی ایرانی و ........،

با دروسی در گرایشهای  پردیس دانشکده های علوم

مبانی ذرات بنیادی،  ،الکترومغناطیس، فیزیک  مختلف مانند:

شناسایی ترکیبات آلی،  ، شیمی آلی،۴فیزیک عمومی  آزمایشگاه

طراحی و تحلیل الگوریتمها، مبانی  ،ول تصفیه آب، نانوشیمی ، اص

 ........ ژنتیک پایه، بیوشیمی متابولیسم، و ،، هوش مصنوعیمنطق

 ،فیزیولوژی اعصاب و غدد، مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

 ........زمین شناسی نفت، زمین شناسی مهندسی و 

 دروسی مانند:دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با 

روان شناسی شخصیت، مهارت های زندگی و فنون آموزش آن، 

 ........مشاوره بهداشت روانی، و 

شنا،  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با دروسی مانند:

 ........و ژیمناستیک والیبال،

توسعه  اقتصاد ایران،دانشکده اقتصاد با دروسی مانند: 

 و ........ بانکداری اسالمی اقتصادی،

مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت با دروسی مانند: 

 ........د خرد و مدیریت منابع انسانی، اقتصا

مبانی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی با دروسی مانند:

عرفان و تصوف، تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم، باستان شناسی 

  ........پیش از تاریخ ایران و 

 در:اطالعات بیشتر 
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 آیین نامه شرکت در دوره کهاد

  چه دانشجویانی می توانند در دوره کهاد شرکت

 کنند؟

دانشجوی دوره کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی 

 دانشگاه تهران می توانند در این دوره شرکت نمایند.

 دوره کهاد وجود  آیا شرط معدل برای شرکت در

 دارد؟

میانگین کل معدل دانشجو در زمان درخواست نباید کمتر 

باشد. و دانشجو نباید در هیچ یک از نیمسالهای  ۱۴از 

 ماقبل مشروط شده باشد.

  در چه نیمسالی دانشجو مجاز به درخواست

 دوره کهاد می باشد؟

آخرین نیمسال مجاز برای ارائه پذیرش در دوره کهاد 

هفتم و چهاردهم به ترتیب برای دانشجویان نیمسال 

 مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی می باشد.

  آیا امکان شرکت در دو رشته کهاد همزمان

 وجود دارد؟

خیر دانشجو صرفأ می تواند در طول تحصیل خود در یک 

 دوره کهاد تحصیل نماید.

 آیین نامه شرکت در دوره کهاد

  ارائه می شود؟مدرک پایان دوره چگونه 

دانشجو پس از پایان دوران دانش آموختگی خود در 

صورتیکه دروس مشخص شده دوره کهاد را با موفقیت طی 

کرده باشد می تواند درخواست گواهی دوره کهاد نماید و 

این گواهی با امضای رییس دانشکده میزبان و رییس دفتر 

 آموزشهای آزاد دانشگاه صادر می شود.

 د شهریه دارد؟آیا دوره کها 

بله. اخذ دوره های واحد مشمول پرداخت شهریه متغیر 

دروس کارشناسی مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه 

 )در زمان اخذ درس(، می باشد.

یا باالتر باشد  ۱۷در صورتیکه میانگین کل دانشجو 

دانشجو از پرداخت شهریه دروس دوره کهاد اخذ شده 

 در نیمسال بعدی معاف است.

 

 طالعات بیشتر در:ا

https://ut.ac.ir/file/download/news/1529747

188-.pdf 

 

 

 چگونگی درخواست دوره کهاد

نخست دانشجو درخواست خود را از طریق پیشخوان خدمت 

و دوره مورد نظر را  سامانه جامع آموزش ثبت می نماید.

 .و درخواست را ارسال می نمایدانتخاب 

درخواست جهت تأیید رئیس اداره آموزش واحد مبدأ ارسال 

 می شود.

پس از تأیید رئیس اداره واحد مبدأ، درخواست به معاون 

 آموزشی واحد مقصد ارسال می شود.

پس از تأیید معاون آموزشی واحد مقصد شماره دانشجویی 

 برای دوره کهاد به دانشجو اختصاص داده می شود.جدیدی 

 

 :اطالعات بیشتر در

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3680/-راهنمای

 درخواست-دوره-کهاد
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