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ریاست محترم دانشکده/آموزشکدههای فنیوحرفهای
با سالم و احترام
پیرو تماسهای مکرر مراکز درخصوص تعیین تکلیف دانشجویان که حداکثر  2عنوان
درسی جهت دانشآموختگی باقیمانده دارند ،موارد ذیل جهت اطالع و اقدام الزم
ایفاد میگردد.
1ـ براساس ماده  8آییننامه آموزشی مصوب اسفندماه سال  1131در صورتیکه
دانشجو حداکثر  2عنوان درسی « صرفاً نظری» جهت دانشآموختگی داشته باشد
میتواند آن دو درس را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید ،بدیهی است ارائه تنها
درس باقیمانده نیز بصورت معرفی به استاد بالمانع است.
2ـ ارائه درس عملی به شیوه معرفی به استاد فقط در شرایط خاص امکان پذیراست.
1ـ درس باقیمانده نظری ـ عملی و عملی (کارگاهی ،آزمایشگاهی) به شیوه معرفی به
استاد در صورتی ارائه خواهد شد که دانشجو یکبار درس مذکور را اخذ و آن را با
موفقیت نگذرانده و یا بنابه دالیلی در پایان نیمسال آن را حذف نموده باشد بدیهی
است درس عملی ـ نظری که دارای شرایط تبصره ماده  8آییننامه آموزشی باشد
فقط بخش نظری آن بصورت معرفی به استاد ارائه میشود.
4ـ در صورتیکه دانشجو برای دانشآموختگی حداکثر  2عنوان درس باقیمانده داشته
باشد و یکی از آن دروس نظری و دیگری عملی یا نظری ـ عملی باشد میتواند ضمن
اخذ درس نظری به شیوه معرفی به استاد درس دیگر را به شیوه تحت نظر استاد و
فشرده با رعایت ضوابط و مقررات ذیل اخذ نماید .
4ـ1ـ ارائه درس عملی و یا نظری -عملی به شیوه تحت نظر استاد صرفاً برای
دانشجویانی است که در مقطع باالتر در آزمونهای سراسری یاپذیرش بدون آزمون
سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شدهاند و پرینت
قبولی و یا مدارکی دال بر پذیرش ارائه نمایند.
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4ـ2ـ تعداد واحد درسی عملی یا نظری ـ عملی باقیمانده حداکثر  2واحد باشد.
4ـ1ـ در راستای حفظ کیفیت آموزش متناسب با ساعت اجرای درس مذکور در
طول هفته در یک نیمسال تحصیلی حداقل  11و حداکثر  48ساعت به صورت
فشرده کالس تشکیل شود.
4-4ـ جدول زمانبندی تشکیل کالس ،برگزاری آزمون و اعالم نتایج به گونهای باشد
که دانشجو حداکثر در تاریخ  34/12/22دانش آموخته تلقی گردد.

