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در  3131 مصوب ناپیوسته و پیوسته كارشناسی كاردانی، هاي دوره آیین نامه آموزشی 8ماده  به استناد، استاددروس معرفی به اجرایی  شیوه نامه

 .به شرح زیر تصویب گردید 3244-3243 سال تحصیلیدوره تابستان جهت اجرا از دانشگاه  شوراي آموزشی 222جلسه 

 

 :1333مصوب  اپیوستهن دانی، كارشناسی پیوسته وآئین نامه آموزشی دوره های كار 8ماده 

رعایت  با تایید گروه آموزشی و باداكثر دو درس نظري  داشته باشد، و در آخرین نیمسال تحصیلی براي دانش آموختگی حدر صورتی كه دانشج

 .را به صورت معرفی به استاد درآن نیمسال یا دوره تابستان بگذراندیا دروس  می تواند درسسقف واحدهاي نیمسال 

نظري را اخذ ولی نمره قبولی كسب نکند اما دوره  عملی درس فوق را گذرانده باشد،  –یک درس عملی چنانچه دانشجویی قبال: 8تبصره ماده 

 .می تواند با رعایت مفاد این ماده ، بخش نظري آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید

 

 

 عرفی به استاد م اخذ درس به صورتشرایط  .1ماده 

به غیر از كارآموزي، كارورزي، كار ) دروسنمرات تمامی سایر  و باقیمانده داشته نظري درس دودانشجو براي فراغت از تحصیل تنها  1-1

درصورتی كه دانشجو قبل از تایید نمره هر یک از . باشندتایید شده  ثبت و باید (درعرصه، پروژه، عملیات صحرایی و پایان نامه

ولی بعدا ًٌ در هر یک از این دروس نمره قبولی كسب دروس معرفی به استاد را اخذ و پاس كند / دروس مذكور در این بند، درس

 .دروس معرفی به استاد حذف آموزشی خواهند شد و دانشجو در نیمسال هاي بعدي موظف به اخذ آنها می باشد/ نکند درس

قابل اخذ به  نیز ارائه شدهدرسی كه  در موارد خاص با تایید گروه آموزشی، واحد .درس مورد نظر در آن نیمسال ارائه نشده باشد 1-2

 .صورت معرفی به استاد خواهد بود

 به صورت دارند 32دو درس نظري راكه نمره كمتر از می توانند كه نیاز به ترمیم معدل دارند، 32فارغ التحصیالن با معدل كمتر از  1-3

 .اخذ نمایندمعرفی به استاد 

 

 .به صورت معرفی به استاد در تمامی دوره هاي تحصیلی ممنوع می باشدو پایان نامه ارائه دروس عملی، كارآموزي، كارورزي و پروژه  :3تبصره

نمره مردودي در سامانه درج و در سوابق تحصیلی وي ثبت  نمره قبولی كسب نکند، به استاد چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی :2تبصره

 .ه می شودحداكثر یک نیمسال دیگر مجوز اخذ درس معرفی به استاد به وي داد و خواهد شد

در جلسه یا  كسب نماید و لی و در بخش نظري نمره مردوديقبو نمره آن، عملی بخش در نظري كه دانشجو –مورد دروس عملیدر  :1تبصره 

و پس از  به وي داده می شود( بخش نظري درس) استاد مجوز اخذ درس به صورت معرفی بهحداكثر یک نیمسال دیگر غیبت كرده باشد، امتحان 

  .گردد می نمره عملی نیز ثبت بخش نظري،در  نمره قبولیكسب 
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و كرده باشد اخذ یا غیبت  مردودي نمره آن، عملی بخش در و انتخاب آخر نیمسال در الزاما  را عملی –در صورتی كه دانشجو درس نظري :2تبصره

 .عرفی به استاد مجاز نیستم ،قبولی كسب نمایددر بخش نظري نمره 

موجه ، غیبت آموزشیي اغیبت نماید و به تشخیص شور (عملی -نظري/ نظري) در امتحان درس معرفی به استاددانشجو  چنانچه :5تبصره

در هردو  صفر منظور خواهد شد و نمره ، براي درس مذكور ولی اگر غیبت غیرموجه باشد .می شوددرس حذف آموزشی  تشخیص داده شود،

 .معرفی به استاد به وي داده می شود  دیگر مجوز اخذ درس نیمسال یک حداكثرمورد

ولی در  باشد، استاد درس باید تغییر كند،در صورتی كه دانشجو به هر دلیلی امکان اخذ مجدد درس به صورت معرفی به استاد را داشته : 6تبصره

 .شرایط خاص موضوع در شورا قابل بررسی است

، درخواست خود را در زمان هاي مشخص شده  براي معرفی به استاد باید رالعمل می باشندودر این دستشرایط اعالم شده  حائز كهی دانشجویان**

  .اعالم نمایند

 

 رفی به استاداخذ درس مع مراحل. 3ماده 

 به صورت الکترونیکی بر اساس زمان هاي تعریف شده در تقویم آموزشیمعرفی به استاد  ارسال درخواست اخذ درس 3-1

به شیوه برگزاري امتحانات آن ترم ( حضوري و یا مجازي)نحوه برگزاري آزمون . مربوط برگزاري امتحان توسط استاد درس 3-2

 .امتحانات همان نیمسال خواهد بودبستگی دارد و مطابق شیوه برگزاري سایر 

  در بازه مجاز اعالم شده در تقویم آموزشیاعالم نمره درس معرفی به استاد  3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnuna.com/1394/03/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa.html

