
  باسمه تعالي

  دستورالعمل اجرايي دروس خودخوان مقطع كارشناسي در دانشگاه كردستان

به دليل عدم ارايه يك عنوان درسي در  مقطع تحصيلي كارشناسياز طوالني شدن دوره تحصيلي برخي از دانشجويان  براي جلوگيري

در شوراي حاضر دستورالعمل  ،ه از دانشجويانآموختگي اين گرو و به منظور تسهيل دانش به داليل خاصيك نيمسال تحصيلي 

  .گردد ها ابالغ مي تدوين و جهت اجرا به تمامي دانشكده 05/08/93مورخ  93-15آموزشي دانشگاه به شماره 

دانشجو ارائه نشده و  به داليلي خاصنيمسال تحصيلي  يكشود كه آن عنوان درسي در  درس خودخوان به درسي اطالق مي :تعريف

  .نمايد ميرفع اشكال و شركت در آزمون پايان نيمسال تحصيلي اقدام به گذراندن آن  عه به استاد درس،مطالعه فردي، مراجاز طريق 

.  

ا موافقت استاد درس، تأييد مدير گروه آموزشي و تصويب شوراي هر دانشجوي مقطع تحصيلي كارشناسي مجاز است ب: 1ماده 

بار نسبت به گذراندن آن درس به  آموزشي دانشكده متبوع خود در طول دوره تحصيل خود فقط يك عنوان درسي و براي فقط يك

  .صورت خودخوان اقدام نمايد

انده گذر 12درسي را با معدل كل حداقل  دواح 40ه حداقل ك اخذ نمايد را خوان خود ي را به صورتتواند درس دانشجويي مي: تبصره

  .باشد

وابط پيش نيازي و هم رعايت ر: و ضوابط آموزشي، از قبيلدانشجو موظف است درس خودخوان را با رعايت تمامي مقررات : 2ماده 

  اخذ نمايد ... هر نيمسال تحصيلي و ابتداي هاي درسي قابل اخذ در  رعايت سقف مجاز واحدنيازي، 

  .ريزي شود هاي پايان نيمسال تحصيلي برنامه بايست در بازه زماني آزمون خوان مي آزمون درس خود: تبصره

دروس عمومي، دروس عملي، آزمايشكاهي، كارگاهي، پروژه، عمليات صحرايي و نيز دروسي كه تمام يا بخشي از آن الزم  :3ماده 

  .نمود ارايهخودخوان درس توان به صورت  س به صورت عملي ارائه شود را نمياست بر اساس سرفصل در

خوان را در شروع نيمسال تحصيلي مربوطه تعيين  د درس خودآموزشي ارايه دهنده درس خودخوان موظف است استا گروه: 4ماده 

رسمي، رسمي آزمايشي، پيماني و يا طرح سربازي دانشگاه باشد  :بايست يكي از اعضاي هيأت علمي ياستاد درس خودخوان م. نمايد

  .تدريس نموده باشددر دانشگاه كردستان آن درس را  كه حداقل يك بار

برسد، به  خوان به حداقل الزم براي تشكيل كالس شجوي متقاضي اخذ درس به صورت خودد داندروسي كه در آن تعدا: 5ماده 

  . ائه نيستندصورت خودخوان قابل ار



ي آن در كارنامه دانشجو ثبت و در معدل آن  صيلي دانشجو محسوب گرديده و نمرهخوان جز دروس نيمسال تح درس خود: 6ماده 

  .گردد نيمسال و معدل كل دانشجو لحاظ مي

مورخ  93-15يك مقدمه، يك تعريف، شش ماده و دو تبصره در شوراي آموزشي دانشگاه به شماره : اين دستور العمل شامل

  .باشد االجرا مي هاي آموزشي دانشگاه الزم به تصويب رسيده و از اين تاريخ در تمامي واحد 05/08/1393


