شیوه نامه دروس معرفی به استاد و امتحان مجدد

.1

این شیوه نامه مختص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی می باشد.

.2

دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی به دانشجویی اطالق می شود که تعداد واحدهای باقیمانده او حداکثر  22واحد در یک

نیمسال معمولی و یا  8واحد در ترم تابستان باشد .چنانچه دانشجو درس کارآموزی را نگذرانده باشد ،حداکثر واحدهای باقیمانده
دانشجو ( شامل کار آموزی) در نیمسال معمولی نباید از  11واحد بیشتر باشد.
.3

دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی باید کلیه واحد های باقیمانده را در هنگام ثبت نام اخذ نماید تا مشمول این شیوه

نامه گردد.
.2

دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی که درسی را به صورت معرفی به استاد اخذ نموده است ،مجاز به حذف تکدرس

هیچیک از واحدهای اخذ شده نمی باشد.
.5

دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی که بیش از  21یا کمتر از  12واحد اخذ می کند ،مجاز به حذف تکدرس نمی باشد.

.6

دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی جهت استفاده از مزایای این شیوه نامه ،بایستی فرم مربوطه را که به تایید آموزش

دانشکده رسیده است ،در روز ثبت نام تحویل آموزش دانشگاه دهند .در غیر اینصورت مانند دانشجویان معمولی با آنها رفتار
خواهد شد.
.7

در صورتی که در زمان ثبت نام در مجموعه دروس دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی ،حداکثر  2درس نظری ارائه نشده

باشد ،دانشجو باید آن دروس را نیز در هنگام ثبت نام ،اخذ و به صورت معرفی به استاد در زمان مشخص شده توسط آموزش،
امتحان دهد .در صورتی که واحد های ارائه نشده بیش از  2درس نظری باشد ،دانشجو به عنوان دانشجوی در شرف فارغ
التحصیلی محسوب نمی گردد .دروس ارائه شده شامل دروسی نیز که دانشجو به عنوان مهمان تکدرس در دانشگاههای دیگر می
گیرد ،می شود.
تبصره  :1دروس معرفی به استاد شامل دروس پایه نمی شوند و باید از دروس نظری باشند که دانشجو قبال در آنها مردود شده
باشد.
تبصره  :2دروسی که دانشجو صرفا به دلیل حذف تکدرس یا پزشکی و یا غیبت کالسی آنها را نگذرانده است شامل معرفی به
استاد نمی شوند.
تبصره  :3دروس عملی مشمول معرفی به استاد نمی شوند.
.8

مشروط شدن دانشجو در ترم ماقبل آخر محدودیتی برای دانشجو در استفاده از مزایای این شیوه نامه ایجاد نمی کند.

.9

در هر ترم لیست دانشجویان ثبت نام شده به صورت معرفی به استاد در هر درس ،توسط آموزش دانشکده مشخص شده

و جهت تعیین استاد و زمان امتحان به گروه آموزشی مربوطه داده می شود .امتحانات معرفی به استاد در بازه های زمانی  21تا
 31شهریورماه1 ،تا  11اسفندماه و  21تا  31تیر ماه هرسال و بر اساس برنامه ارائه شده توسط آموزش انجام می شود .در موارد
خاص که درخواست برگزاری امتحان در خارج از بازه های زمانی فوق وجود دارد ،با تایید شورای دانشکده قابل اجراست.
.11

اساتیدی که دانشجویان به آنها معرفی می شوند توسط مدیرگروه مربوطه تعیین شده و بایستی از اعضاء هیأت علمی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه باشند.
تبصره  :2در صورتیکه امکان معرفی دانشجو به اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مقدور نباشد ،مدیر گروه می تواند
دانشجو را به اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاه ها معرفی کند.
.11

شرط شرکت در جلسه امتحان برای دانشجویان ثبت نام شده جهت امتحانات معرفی به استاد ،گذراندن کلیه دروس دیگر

از جمله پروژه و کار آموزی وثبت نمره کلیه دروس در سیستم گلستان است.
.12

دانشجویان ترم آخر که به علت مردود شدن فقط در یک درس موفق به فراغت از تحصیل نمی شوند ،می توانند با توجه

به شرایط زیر در امتحان مجدد آن درس شرکت کنند.
 -1-11دانشجو باید در درس مربوطه در طول ترم شرکت فعال داشته ودر امتحان پایان ترم نیز شرکت نموده ولی موفق به اخذ
نمره قبولی نشده باشد.
-2-11امتحان مجدد حداکثر تا  2هفته بعد از پایان امتحانات ترم برگزار می شود .لیست این دانشجویان مطابق درخواست
دانشجویان و تایید دانشکده تهیه شده و به آموزش دانشگاه معرفی می شوند .زمان برگزاری امتحان و روال آن را آموزش تعیین
می کند.
-3-11در صورت مردود شدن دانشجو در امتحان مجدد ،دانشجو ملزم به ثبت نام درس در ترم بعدی است.
-2-11در صورت قبولی دانشجو نمره جدید جایگزین نمره قبلی می شود.
.13

موارد خاص و خارج از این شیوه نامه در شورای آموزش دانشگاه قابل بررسی خواهد بود.

