
  باسمه تعالي

  كارداني و كارشناسي آموزشي آيين نامهشيوه نامه اجرايي 

دانشجو مي تواند مطابق زمان بندي تقويم آموزشي مصوب در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع  -1ماده

درس انتخابي خود را  3درس ديگر انتخاب يا  5حداكثر با رعايت سقف واحد ، )حذف و اضافه(نيمسال تحصيلي

  .جا نمايددرس ديگر جابه 3درس انتخابي خود را با  3حذف يا 

 10مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را ظرف مدت حداكثر  -2ماده

  .شي ثبت موقت نمايدروز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس ، در سيستم مديريت آموز

 3دانشجويي كه به نمره ارزيابي درس تقاضاي تجديد نظر داشته باشد، مي تواند ظرف مدت حداكثر  - 3ماده

مدرس هر .روز از تاريخ ثبت موقت نمره تقاضاي تجديد نظر خود را در سيستم مديريت آموزشي ثبت نمايد

نموده و به تقاضاي نظر دانشجو را بررسي  درس نيز موظف است ظرف مدت حداكثر دو روز تقاضاي تجديد

  .دانشجويان پاسخ دهد

مطابق زمان بندي اعالم شده در تقويم آموزشي  ،نمره) قطعي( مدرس بايستي نسبت به ثبت نهايي  -4ماده

  .نمايداقدام 

پروژه كارشناسي و دروسي كه در برنامه درسي مصوب با پروژه  ،در خصوص نمرات دروس كارآموزي  -5ماده

ارائه مي شود در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال 

به نمره قطعي تبديل  حداكثر تا پايان نيمسال بعدتحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود، نمره ناتمام بايد 

  .گردد

  .نمره درس پس از قطعي شدن غير قابل تغيير است - 6ماده

مدرس هر درس موظف است پس از ثبت نهايي نمرات، ليست نمرات دانشجويان را پس از تاييد مدرس -7ماده 

  . و مديرگروه ذي ربط به اداره آموزش تحويل دهد

حداقل تا دو نيمسال تحصيلي  مدرس موظف است برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس -8ماده

  .بعد نگهداري نمايد



نسبت به دانشگاه ، اداره آموزش با هماهنگي اداره حراست  8مادهپس از انقضاي مدت ذكر شده در  -9ماده

  .امحاء برگه هاي امتحاني اقدام خواهد نمود

در تغيير رشته داخل دانشگاه، دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است در گروه  -10ماده 

پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه شود و فقط دروسي از وي رشته جديد بررسي و معادل سازي ميآموزشي 

  .باشد داشته) طبق برنامه درسي مصوب(آموزشي با دروس رشته يا گرايش جديد اشتراك محتوايي 

در صورتي كه تعداد واحد درسي كه اشتراك محتوايي دارد در رشته قبلي كمتر از رشته جديد باشد  -11ماده

  . امكان معادل سازي وجود ندارد

  .مالك عمل خواهد بود 12باالي رشته نمره در خصوص دانشجويان انتقالي و انتقالي توام با تغيير -12ماده

واحدهاي درسي دانشجويان انصرافي و اخراجي كه مجدداً از طريق آزمون معادل سازي و پذيرش  -13ماده

اقدام  مربوطنظر گروه آموزشي و  آيين نامه 28ماده  2تبصرهسراسري در دانشگاه پذيرفته شده اند مطابق 

    .)مشمول اين ماده نمي باشند ،دانشجويان انصرافي و اخراجي دانشگاه آزاد( .خواهد شد

به تصويب رسيد  23/02/94ماده در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه مورخ  13 اين شيوه نامه در

  .و از تاريخ تصويب الزم االجراست

  


