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 صورت معرفی به استاده دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه درس ب

 

به منظور ایجاد  ارشد، دوره کارشناسی آموزشینامه  یینآو کارشناسی و  هاي کاردانی نامه آموزشی دوره ینبر اساس آیدستورالعمل این 
 .شده است تهیه و تنظیم صورت معرفی به استاده ب ،در ارائه درسوحدت رویه 

نظري باقیمانده داشته تحصیل تنها دو درس  براي فراغت ازکه (پیوسته یا ناپیوسته) کارشناسی  هاي کاردانی و دانشجوي دوره :1ماده 
  از طریق معرفی به استاد بگذراند. تاریخ امتحانات اعالم شده در تقویم دانشگاهیخارج از و درس را تواند امتحان آن د ، میباشد
 ؛اعم از یک درس نظريتنها  که براي فراغت از تحصیل اعم از شیوه آموزشی و شیوه پژوهشی،ارشد  کارشناسی دانشجوي دوره :2ماده 

آن درس می تواند  )سمینار و روش تحقیق دروس بجز ( داشته باشد جبرانی میانگینو  جبرانی کارشناسی سر فصل دوره، باقیماندهس ودر
دانشجوي شیوه پژوهشی قبل از  بگذراند.انتخاب و صورت معرفی به استاد ه بتاریخ امتحانات اعالم شده در تقویم دانشگاهی را خارج از 

 گذراندن درس معرفی به استاد می باشد. و دفاع از پایان نامه  مجاز به اخذ
 ممنوع می باشد.در تمامی دوره هاي تحصیلی به صورت معرفی به استاد  ، کارورزي و پروژهکارآموزي ،: ارائه دروس عملی1 تبصره

 و کسب نماید قبولینمره  آن،بخش عملی در خر انتخاب و در نیمسال آالزاما عملی را  –که دانشجو درس نظري  در صورتی: 2تبصره 
تواند واحد نظري را به صورت معرفی به استاد (با رعایت مقررات ماده  می ،و یا غیبت کرده باشددر بخش نظري نمره مردودي اخذ 

  .) اخذ و پس از کسب نمره قبولی، نمره عملی نیز ثبت شود1

از طریق پیشخوان خدمت دانشگاه در سیستم خود را  تقاضاي، دورهدروس  کلیهدانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن  :3ماده 
است. آموزش مرکز یا واحد  ي متقاضیمسئولیت بر عهده دانشجودر صورت عدم احراز شرایط معرفی به استاد،  نماید.ارائه جامع گلستان 

 1ماده موضوع و محرز شدن در سامانه گلستان و بررسی کلیه سوابق تحصیلی وي پس از ثبت کلیه نمرات دروس دانشجو باید  ،مربوط نیز
کلیه  مجدد دروس معرفی به استاد به همراه درغیر اینصورت دانشجو ملزم به گذراندن .استاد نماید معرفی بهتقاضاي  تایید اقدام به 2یا 

آموزش مرکز  مسئولیت اجراي آن به عهده کارشناس .استمطابق آیین نامه ومقررات آموزشی در اولین نیمسال  سرفصل دروس باقیمانده
 .می باشدیا واحد 

با دانشجو را در صورت احراز شرایط، هاي اولیه را انجام و  ده روز کاري بررسیمدت ظرف حداکثر آموزش مرکز یا واحد باید  :4ماده 
روز  10نمره درس نیز باید حداکثر ظرف مدت  .به استاد واجد شرایط معرفی نماید، مربوط /واحدمعاون مرکز ومدیر رشته هماهنگی 

روز  20در مدت حداکثر باید موزشی دانشگاه آبه معرفی به استاد طبق تقویم توسط استاد درس به آموزش اعالم گردد. کلیه امور مربوط 
 .شودرسیده و نمره در سامانه گلستان ثبت کاري به اتمام 
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نسبت به  برگزاري امتحان مرکز یا واحد نظارت آموزشی استاد درس مربوط موظف است در تاریخ اعالم شده و به طور رسمی با  :5ماده 
دانشجو نیز  دهد.) اقدام و نمره و برگه امتحان دانشجو را به اداره امتحانات مرکز و واحد تحویل بصورت کتبی(درس معرفی به استاد 

 نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام نماید.کند  میاستاد مشخص آموزش یا  اي که طبق برنامه موظف است

در سامانه گلستان یا نمره مردودي غیبت یا نمره قبولی کسب نکند،  دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نمایدچنانچه  :6ماده 
و پرداخت  به صورت معرفی به استاد به اخذ مجدد درس می توانددانشجو  در این شرایط خواهد شد. ثبتدر سوابق تحصیلی وي و  درج

 ،درس مکان اخذنداشته باشند، اولیت نظام وظیفه میا مشاین گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل سنوات  ،اقدام نماید شهریه مجدد
 دارند.را ط بوبا پرداخت شهریه مراستاد مجدد  بصورت معرفی به

 باشد. برابر مصوبات دانشگاه میملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر  ،دانشجوي معرفی به استاد :7ماده 

 شرایط انتخاب استاد براي اخذ امتحان معرفی به استاد به شرح زیر است :8ماده 
 .عنوان درس با رشته تحصیلی استاد مطابقت داشته باشد -
انتخاب شود. در صورت عدم دسترسی یا سایر مرکز همجوار مرکز/واحد استاد ترجیحاً از اعضاي هیات علمی دانشگاه پیام نور  -

با مدرك دکتري به ترتیب اعضاي علمی سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و سپس مدرسان مدعو  ،پیام نوربه عضو علمی 
 قرار گیرند. در اولویتتخصصی 

 .استفاده شود مورد تایید نمایندگی نهاد رهبري معارف اسالمی باید از مدرسان داراي صالحیت در دروس -

 در هرهر عضو علمی . شود میپرداخت  ،8به استاد حائز شرایط ماده  التدریس حقبه ازاي هر دانشجو معرفی به استاد، دو ساعت : 9ماده 
درس معرفی به واحد نظري)  1ساعت ( 16) و در دوره تابستان تا واحد نظري 3معادل (ساعت  48تواند تا  اکثر میحدتحصیلی  نیمسال

آموزشی ریزي  باشد. دفتر برنامه ین شده ممنوع میاز سقف تعیهر گونه پرداخت خارج دریافت نماید. مربوط را التدریس  استاد اخذ و حق
از  التدریس مربوط تا حق صورت مکانیزه در سامانه گلستان در اسرع وقت فراهم کنده باید شرایط اعمال این ماده را بسازمان مرکزي 

در چارچوب در این خصوص،  ر گونه پرداخته ی شدن این مهم در سامانه گلستانیاجراتا طریق سامانه گلستان محاسبه و پرداخت شود. 
 . می باشدپرداخت قابل این دستورالعمل محاسبه و از اعتبارات استان 

بدون تواند  میمعادل واحد  3در هر نیم سال تحصیلی حداکثر  ،در نیمسال اول و دوم در صورت کسر ساعت موظف تدریس :10ماده 
مرجع تایید این بخش رییس استان و  براي عضو علمی ثبت و لحاظ گردد. ،سامانه گلستانواحد معادل در الزحمه به عنوان  پرداخت حق

 باشد.  ریزي آموزشی سازمان مرکزي می مدیریت برنامه یقانه گلستان از طرپس از بررسی و اعمال آن در سام

الزم االجرا  94-95   ابتداي سال تحصیلیز رسید و ا تصویب هبررسی و ب 20/4/94مورخ دانشگاه این دستورالعمل در شوراي آموزشی 
 است.
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