
 

 

 
 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی

 شیوه نامه اجرایی نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد

 مقدمه:

دوره به ااوو ناد یئ ن مامه یموی ووب و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه درس به صووورت مفی ب به ااوو اد 

ا ه(  به  ماره         ا ه و ماپ و اب ) پ و ابالغب ویارت  24/12/1393مورخ  244759/2های کاردامب و کار نا

 علوم، تحق قات و  ناوری ؛ این   وه مامه به  یح ییی، ته ه و تنظ م  ده اات.

ص لب بیای دامش یموخ گب       : 1ماده  سال تح شجو در یخیین م م صورتب که دام  حداکثر دو درس نظریدر 

شی دا  ه با د، با    اقف واحدهای ین م مسال   تأیید گروه آموز صورت  مب تو ،و با رعایت  امد دروس را به 

 یئ ن مامه 7ماده  3و2و تبصووویه های  8ماده  )مفی ب به ااووو اد در ین م مسوووال یا دوره تابسووو ان بگ رامد.

 (.یموی ب

صور :  1-1تبصره   ا اد بیای تمامب ر  ه ها   ارائه دروس عملب، کارگاهب، کاروریی و پیوژه به  ت مفی ب به ا

 .ممنوع ااتو مقاطع تحص لب 

مظیی را در م مسال یخی اخ  مماید و در ام حان  یکت    –چنامچه دامشجویب یک درس عملب  : 2-1تبصره  

کیده ولب ممیه قبولب بخش مظیی را کسب مکند اما بخش عملب درس را با مو ق ت گ رامده با د، مب توامد   

 به ، بخش مظیی ین درس را به صورت مفی ب به اا اد اخ  و پس ای کسب ممیه قبولب   1مفاد ماده با رعایت 

 ممیه عملب ین درس ثبت مب  ود.همیاه 

ات پس ای اطم نان ای گ رامدن همه دروس و باقب مامدن    2ماده  شجو موظف ا  دو درس مظیی، "صی ا : دام

در مدت باید  وی  ، ارائه مماید. یماوو اد به یموی به ا درخوااووت خود را بیای اخ  درس به صووورت مفی ب

ضوع ماده           روی کاری( 10) صورت احیای  یایط )مو اب مموده و در شجو را بیر اوابق تحص لب دام (، با 1کل ه 

سئول ت ین        هماهنگب گیوه یموی ب  ا اد، اقدام مماید، که  م ضای مفی ب به ا سبت به تای د تقا هده  به ع، م

 خواهد بود. یموی 

 درس به صورت مفی ب به اا اد، تنها در یکب ای موارد ییی امکان پ یی اات:  یایط اخ : 3ماده 

شن ای  دروس باق م -3-1 صورت  مبا د امده جزو دروس پ  اط در تیم های قبل حداقل یک بار  در غ یاین  تو

  دامشجو اخ   ده با د.



 

 

صم م گ یی در مورد این          -3-3 اباتب مبا د. در موارد خاص ت صب محا ص دروس باق مامده جزو دروس تخ

 بی عهده مدییگیوه خواهد بود. تواط دامشجو اخ  مشده با د،که قبال دروس 

 ام خاب اا اد بیای بیگزاری ییمون درس مفی ب به اا اد به عهده مدییگیوه میبوطه اات. :4ماده 

صره  ااوو اد درس میبوطه موظف ااووت در تاریال اعالم  ووده و به طور راوومب مسووبت به بیگزاری   :1-4 تب

در اووامامه یموی  ثبت روی  5در مدت ام حان )به صووورت ک بب( اقدام مموده و ممیه  ام حان دامشووجو را  

 مماید. 

صره   ام خاب واحد درس  به صوورت مفی ب به ااو اد و ام حان ین   هنگام  ای ؛: یمان بیگزاری ام حان2-4تب

بایه یمامب  یایند اخ  و بیگزاری      3در  .الیم ااوووت بیای یمادگب دامشوووجو  روی 20روی و حداکثی   7حداقل   

 خواهد  د. این بایه ها عبارتند ای: اجیا معرفی به استادام حامات 

 مهی 10 هییور لغایت  20: بایه اول 

 اافند  10بهمن لغایت  20 بایه دوم:

 میداد 10ت ی لغایت  20 بایه اوم:

 میاحل الیم : 5ماده 

 میاجفه به اایت دامشگاه و داملود  یم درخواات مفی ب به اا اد )اینجا کل ک کن د( .1

 فه به گیوه یموی ب تکم ل  یم و میاج .2

 میاجفه به مسئول ام حامات )یقای میادی( .3

 میاجفه به مالب و ممهور ممودن  یم  .4

 میاجفه مجدد به مسئول ام حامات و تحویل  یم مهایب .5

 میاجفه به گیوه یموی ب جهت تف  ن اا اد و تاریال ام حان .6

  4ماده و  5در  16/02/1397 جلسه  ورای تخصصب یموی  دامشگاه مورخ       مه در مود و هف م ناین   وه ما 

 الیم االجیا اات. 1397 دای دوره تابس ان اال تبصیه بیراب و به تصویب را د و ای اب
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