
 در مقطع کارشناسی جدول ظرفیت تشکیل کالسها
تعداد حداکثر   حداقل تعداد دانشجو نوع درس

 دانشجو در کالس
 حداقل تعداد دانشجو براي تشکیل بیش از یک گروه

 (n>2) گروه  nبراي  گروه 2براي 

 )نیازمند آتلیهنظري کارگاهی هنر  (
 

 (n-1)حداقل+حداکثر* 32 25 13

 (n-1)حداقل+حداکثر* 70 45 35 عمومی
 (n-1)حداقل+حداکثر* 65 40 35 *  1پایه نوع 

 (n-1)حداقل+حداکثر* 45 40 15  2پایه نوع 

 (n-1)حداقل+حداکثر* 45 35 12 اصلی , تخصصی الزامی ,تخصصی انتخابی و اختیاري

سقف مصوب شوراي  %75 کارگاهی-عملی 
 نفر 12آموزشی یا 

سقف مصوب 
 شوراي آموزشی

 ل ظرفیت ( سقف ) گروههاي درسیک 75%

 گروه درسی ارائه می شود. 5*شامل دروس پایه که حداقل در 

 مصوب شوراي آموزشی دانشگاه 

 08/03/96مورخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 



 جدول ظرفیت تشکیل کالسها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري
جو در تعداد دانشحداکثر حداقل تعداد دانشجو نوع درس

 کالس
 حداقل تعداد دانشجو براي تشکیل بیش از یک گروه

 (n>2) گروه  nبراي  گروه 2براي 

 (n-1)حداقل+حداکثر* 26 20 6 دروس مقطع کارشناسی ارشد*
 (n-1)حداقل+حداکثر* 13 7 3 دروس مقطع دکتري

 :تبصره
 قابل پرداخت و بر اساس فرمول زیر مورد تصویب قرار گرفت.تدریس الحقمعادل واحد نفره با کاهش  5یا  4در شرایط خاص کالس هاي  -الف 

                           التدریس قابل پرداختالتدریس درس = واحد معادل حقواحد معادل حق 

 نفر قابل تشکیل نیست. 4کالس هاي کمتر از 
 گردد.مشخص می ،به ساعت معادل درس اضافه می شودالتدریس درس، که ر اساس فرمول زیر، میزان ساعت اضافی حقنفر ب 20یشتر از سقف هاي با تعداد دانشجوي ببراي کالس -ب 

             )05/0   (تعداد واحد درسی )20 – التدریس درستعداد دانشجو) = میزان ساعت اضافی حق 
 امکان پذیر است.واحد درس  %50تا درس هر در هر حال حداکثر افزایش واحد معادل 

 شود.دانشجوي کارشناسی ارشد در نظر گرفته می 2 باشد، هر دانشجوي دکتري معادل که دانشجوي دوره دکتري در کالس درس کارشناسی ارشد حضور داشتهصورتی در  -ج 
 شود.دانشجوي دکتري در نظر گرفته می 1معادلدانشجوي کارشناسی ارشد  2هر که دانشجوي دوره کارشناسی ارشد در کالس درس دکتري حضور داشته باشد، صورتی در  - د
 


