
 

  

  
  
  
  
  

از دروس ارائه شده در دانـشکده را در صـورت      % 5توانند در هر نیمسال تحصیلی تا سقف حداکثر           ها می   معاونان آموزشی دانشکده  
  . موافقت استاد درس و مدیر گروه آموزشی مربوط با رعایت موارد زیر به صورت معرفی به استاد ارائه نمایند

  

  : شرایط ارائه درس

  . انشگاه ارائه نشوددرس مورد نظر در د - 1
  . امکان مهمان شدن دانشجو در دانشگاههای دیگر وجود نداشته باشد - 2
  . معرفی به استاد برای اتمام دروس مصوب برنامه آموزشی مربوط بوده و شامل دروس جبرانی و مدرسی نمی شود - 3
  

  : زمان ثبت نام درس

  . دانشگاهی در نیمسال تحصیلی مربوط انجام خواهد شدثبت درس در زمان انتخاب واحد یا حذف و تعویض بر اساس تقویم  - 4
  

  : مراجعه به استاد

  .دانشجو موظف است طبق برنامه زمان بندی شده توسط استاد برای انجام فعالیت آموزشی به استاد مربوط مراجعه نماید - 5
  

  : زمان امتحان درس

  . باشد م دانشگاهی میامتحان درس در محدوده زمانی امتحانات نیمسال تحصیلی مطابق با تقوی - 6
  .  هفته از شروع نیمسال تحصیلی بالمانع است6در موارد خاص برگزاری امتحان پس از طی : 1تبصره 
  .  شرط برگزاری امتحان منوط به موافقت استاد مربوط است:2تبصره 

  
  : زمان اعالم نمره درس

  . شود گروه آموزشی مربوط اعالم مینمره درس حداکثر ده روز پس از برگزاری امتحان توسط استاد درس به  - 7
معاونان آموزشی دانشکده ها در پایان هر نیمسال تحصیلی فهرست اسامی دانشجویانی را کـه بـه صـورت معرفـی بـه اسـتاد                 - 8

درس مربوط را گذرانده اند با ذکر نام استاد، عنوان و تعداد واحد درسـی جهـت اطـالع بـه معـاون آموزشـی دانـشگاه ارسـال                             
  . نمایند می

  شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده و از ایـن            25/1/83 مورخ   538  تبصره در جلسه شماره       2 بند و    8العمل در     این دستور 
  . تاریخ قابل اجرا است

  

  دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد
  در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

  


