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 دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، به  این دستورالعمل بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی و

  .درس، به صورت معرفی به استاد تهیه و تنظیم شده است منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه

 

دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی )پیوسته یا ناپیوسته( که برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری  :1ماده 

باشد، می تواند امتحان آن دو درس را خارج از تاریخ امتحانات اعالم شده در تقویم دانشگاهی از طریق معرفی  باقیمانده داشته

  .به استاد بگذراند

شیوه پژوهشی، که برای فراغت از تحصیل تنها یک درس  دوره کارشناسی ارشد اعم از شیوه آموزشی ودانشجوی  :۲ماده 

دروس روش تحقیق  باقیمانده سر فصل دوره، جبرانی کارشناسی و جبرانی میانگین داشته باشد ) بجز نظری اعم از؛ دروس

در تقویم دانشگاهی به صورت معرفی به استاد انتخاب و اعالم شده  و سمینار( می تواند آن درس را خارج از تاریخ امتحانات

 .معرفی به استاد می باشد دانشجوی شیوه پژوهشی قبل از دفاع از پایان نامه مجاز به اخذ و گذراندن درس .بگذراند

ارائه دروس عملی، کارآموزی، کارورزی و پروژه به صورت معرفی به استاد در تمامی دوره های تحصیلی  :1تبصره 

 .می باشد منوعم

 

در نیمسال آخر انتخاب و در بخش عملی آن، نمره قبولی  عملی را الزاما –در صورتی که دانشجو درس نظری  :۲تبصره 

معرفی به استاد  نظری نمره مردودی اخذ و یا غیبت کرده باشد، می تواند واحد نظری را به صورت کسب نماید و در بخش

 .عملی نیز ثبت شود س از کسب نمره قبولی، نمرهاخذ و پ( ۱)با رعایت مقررات ماده 

کلیه دروس دوره، تقاضای خود را از طریق پیشخوان خدمت دانشگاه  دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن :۳ماده 

 عهده دانشجوی متقاضی گلستان ارائه نماید. در صورت عدم احراز شرایط معرفی به استاد، مسئولیت بر در سیستم جامع

کلیه نمرات دروس دانشجو در سامانه گلستان و بررسی کلیه سوابق  است. آموزش مرکز یا واحد مربوط نیز، باید پس از ثبت

درغیر اینصورت دانشجو ملزم  .اقدام به تایید تقاضای معرفی به استاد نماید ۲یا  ۱محرز شدن موضوع ماده  تحصیلی وی و

کلیه دروس باقیمانده سرفصل مطابق آیین نامه ومقررات آموزشی در اولین  ه همراهبه گذراندن مجدد دروس معرفی به استاد ب

 .است. مسئولیت اجرای آن به عهده کارشناس آموزش مرکز یا واحد می باشد نیمسال

روز کاری بررسی های اولیه را انجام و در صورت احراز شرایط،  آموزش مرکز یا واحد باید حداکثر ظرف مدت ده :۴ماده 

نماید. نمره درس نیز باید حداکثر  هماهنگی مدیر رشته و معاون مرکز/واحد مربوط، به استاد واجد شرایط معرفی نشجو را بادا

اعالم گردد. کلیه امور مربوط به معرفی به استاد طبق تقویم آموزشی  روز توسط استاد درس به آموزش ۱۰ظرف مدت 

 .ثبت شود اتمام رسیده و نمره در سامانه گلستانروز کاری به  ۲۰باید حداکثر در مدت  دانشگاه

  (امکان ثبت نمره از قسمت ثبت و اصالح نمره در سیستم گلستان وجود دارد)



واحد نسبت به  مربوط موظف است در تاریخ اعالم شده و به طور رسمی با نظارت آموزشی مرکز یا استاد درس : ۵ماده 

نمره و برگه امتحان دانشجو را به اداره امتحانات مرکز و  زاری امتحان درس معرفی به استاد )به صورت کتبی( اقدام وبرگ

شرکت در جلسه  دانشجو نیز موظف است طبق برنامه ای که آموزش یا استاد مشخص می کند نسبت به .واحد تحویل دهد

  امتحان اقدام نماید

 

غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند، غیبت یا نمره مردودی در  متحان درس معرفی به استادچنانچه دانشجو در ا :۶ماده 

اخذ مجدد درس به صورت  درج و در سوابق تحصیلی وی ثبت خواهد شد. در این شرایط دانشجو می تواند به سامانه گلستان

تا زمانی ک ه مشکل سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه  گونه دانشجویا ن معرفی به استاد و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید، این

 .دارند باشند، امکان اخذ درس، بصورت معرفی به استاد مجدد با پرداخت شهریه مربوط را نداشته

 .، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشگاه می باشدمعرفی به استاد دانشجوی :7ماده 

 معرفی به استاد به شرح زیر استشرایط انتخاب استاد برای اخذ امتحان  :۸ماده 

 عنوان درس را رشته تحصیلی استاد مطابقت داشته باشد-

مرکز همجوار انتخاب شود . در صورتی عدم  استاد ترجیحا از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز/ واحد یا سایر –

 پژوهشی و سپس مدرسان مدعو با مدرک ترتیب اعضای علمی سایر موسسات آموزشی و دسترسی به عضو علمی پیام نور به

 دکتری تخصصی در اولویت قرار گیرند

 در دروس معارف اسالنی باید از مدرسان دارای صالحیت مورد تایید نمایندگی نهاد رهبری استفاده شود –

می شود. هر  ، پرداخت۸حق التدریس به استاد حائز شرایط ماده  به ازای هر دانشجو معرفی به استاد، دو ساعت :9ماده 

ساعت  ۱۶تابستان تا  واحد نظری( و در دوره ۳ساعت )معادل  ۴۸نیمسال تحصیلی حداکثر می تواند تا  عضو علمی در هر

مربوط را دریافت نماید. هر گونه پرداخت خارج از سقف تعیین  واحد نظری( درس معرفی به استاد اخذ و حق التدریس ۱) 

به صورت مکانیزه در سامانه  یزی آموزشی سازمان مرکزی باید شرایط اعمال این ماده راباشد. دفتر برنامه ر شده ممنوع می

مربوط از طریق سامانه گلستان محاسبه و پرداخت شود. تا اجرایی شدن این  گلستان در اسرع وقت فراهم کند تا حق التدریس

محاسبه و از اعتبارات استان قابل  رالعملدر سامانه گلستان هر گونه پرداخت در این خصوص، در چارچوب این دستو مهم

 .پرداخت می باشد

واحد معادل می  ۳در صورت کسر ساعت موظف تدریس در نیمسال اول و دوم، در هر نیم سال تحصیلی حداکثر  : 10ماده 

رجع تایید ثبت و لحاظ گردد. م پرداخت حق الزحمه به عنوان واحد معادل در سامانه گلستان، برای عضو علمی تواند بدون

در سامانه گلستان از طریق مدیریت برنامه ریزی آموزشی سازمان  این بخش رییس استان و پس از بررسی و اعمال آن

  .مرکزی می باشد

-۹۵بررسی و به تصویب رسید و از ابتدای سال تحصیلی  ۹۴/  ۴/  ۲۰این دستور العمل در شورای اموزشی دانشگاه مورخ 

 .الزم االجرا است ۹۴
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