
  باسمه تعالي

  .دستورالعمل اجرايي دروس معرفي به استاد در دانشگاه كردستان

  23/07/1391مورخ  153334/21پيوسته و ناپيوسته به شماره  هاي كارداني، كارشناسي دوره آيين نامه آموزشي 8ماده بر اساس 

درس را به  تواند آن دو داشته باشد، ميباقيمانده  دانش آموخته شدن يك يا حداكثر دو درسدر صورتي كه دانشجو براي «

  ».صورت معرفي به استاد بگذراند

 انتخابي دانشجو اعم دروس نيمسال تابستاني يا معرفي به استاد در صورتي كه دو درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود، سقف واحد: تبصره(

  .)نمايد واحد درسي تجاوز 8از ) 7 ماده 3با رعايت تبصره (نبايد 

  .)هاي مذكور را در دوره تابستاني انتخاب نمايد واحد درسي باقي مانده باشد،مي تواند واحد 8در شرايطي كه از تحصيل دانشجو : 7ماده  3تبصره (

عمومي، پايه، اصلي؛ : اعم از دروس(هاي درسي هستند كه جز برنامه آموزشي رشته و دوره  منظور از درس معرفي به استاد، آن دسته از واحد: تعريف

هاي درس با هدف  جو بدون شركت دانشجو در كالسدر مقطع كارشناسي بوده كه با توافق استاد و دانش) اختصاصي الزامي و اختصاصي اختياري

  .شود يا پايان نيمسال تحصيلي آزمون آن درس برگزار مي طيدر اخذ و  آموختگي فرايند دانشتسريع در 

آموخته شدن  مشروط به دانشو پذير بوده  امكاندانشجو ت معرفي به استاد صرفاً، پس از ثبت نمره تمامي دروس اخذ شده قبلي اخذ درس به صور: 1ماده 

  .باشد دانشجو پس از اخذ و گذراندن آن درس يا دروس مي

  .استصرفاً براي دروس نظري مجاز به صورت معرفي به استاد  اخذ درس: 2ماده 

  . اخذ آن درس به صورت معرفي به استاد خواهد بود ي قبولي كسب ننموده باشد مجاز به واحد عملي درس را اخذ و در آن نمرهچنانچه دانشجو : 1تبصره

به صورت معرفي به و طرح صحرايي  ، كار در عرصه، عملياتپروژه پاياني، كارورزي، كارآموزي، تمرين دبيري، كارگاه: اخذ دروسي از قبيل: 2تبصره 

  .باشد مياستاد مجاز ن

  . باشد گروه آموزشي مي ييد مديرتأو  موافقت مدرس درس منوط بهخذ درس به صورت معرفي به استاد ا: 3ماده 

مدرس درس معرفي به استاد الزم است قبالً حداقل يك بار با تأييد مدير گروه آموزشي مربوطه درس مورد تقاضاي دانشجو براي اخذ به صورت : 1تبصره

  .بار تدريس نموده باشد را يكمعرفي به استاد 

دانشجو به صورت معرفي به استاد  ششدر هر نوبت حداكثر مجاز به پذيرش  كردستاندانشگاه ) اعم از پيماني و رسمي(هر عضو هيأت علمي : 2تبصره

  .خواهد بوديا چند عنوان درسي براي يك 

به پيوسته و ناپيوسته  هاي كارداني، كارشناسي دورهآيين نامه آموزشي  7ماده  3و تبصره  8با رعايت تبصره ماده اخذ بيش از دو عنوان درسي : 4ماده 

  .باشد صورت معرفي به استاد مجاز نمي

، موظف مربوطهمدير گروه آموزشي ن درسي پس از تاييد دو عنوا حداكثر تقاضاي دانشجو براي گذراندن يك يا موافقت بااستاد درس در صورت  :5ماده 

اعالم نمره درس بر اساس تقويم برگزاري امتحانات معرفي به استاد دانشگاه در موعد مقرر اقدام درس، تصحيح و االت است نسبت به طراحي سؤ

  .نمايد

نظارت مسئول واحد  مي امتحانات به صورت متمركز و بامكان برگزاري امتحانات معرفي به استاد توسط واحد آموزشي دانشكده تعيين و تما :6ماده 

  .آموزش دانشكده بر اساس تقويم زماني برگزاري امتحانات معرفي به استاد برگزار خواهد شد

.  



 رداختوزشي براي اخذ مجدد درس موظف به پآيين نامه آم 22معرفي به استاد نشد، طبق ماده انشجو قادر به گذراندن درس در آزمون چنانچه د :7ماده

  .هاي نوبت دوم در رشته و مقطع تحصيلي خود خواهد بود عرفه دورهشهريه متغير درس وفق ت

  .بت نهايي نمره دانشجو توسط مدرس درس، طبق مصوبات دانشگاه پرداخت خواهد شدالتدريس مترتب به درس معرفي به استاد پس از ث حق :8ماده 

  

به تصويب رسيد و  93 – 14در شوراي آموزشي دانشگاه به شماره  28/07/1393تبصره در تاريخ  چهاراين دستورالعمل مشتمل بر يك مقدمه، هشت ماده و

  .الزم االجرا استدر دانشگاه كردستان  01/08/1393از تاريخ 

 


