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رویه ادعای فارغالتحصیلی و معرفی به استاد
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در مقطع کارشناسی

هدف
بمنظور اجرای صحیح آئین نامه آموزشي و تعیین چارچوب قانوني برای رسیدگي صحیح به درخواستهای
دانشجويان ،جهت ادعای فارغالتحصیلي و معرفي به استاد اين رويه تنظیم گرديده است .اِعمال دقیق اين رويه
ميتواند در برنامهريزی تحصیلي دانشجويان و بهبود کیفیّت آموزشي موثر باشد.
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 -1تعاریف
ادعای فارغالتحصیلی :در صورتیکه دانشجو در نیمسال آخر تحصیلي برای دانشآموختگي ،حداکثر  24واحد
درسي باقیمانده داشته باشد ،ميتواند تا سقف  24واحد درسي اخذ نمايد.
معرفی به استاد :در صورتيکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد ،ميتواند
امتحان آن دو درس را بصورت معرفي به استاد بگذراند.

 -2ادعای فارغ التحصیلی
دانشجويي مجاز به ادعای فارغالتحصیلي ميباشد که با احتساب پروژه و کارآموزی تعداد  24واحد درسي باقیمانده
داشته باشد .دانشجو در بازه انتخاب واحد پس از تکمیل فرم ادعای فارغالتحصیلي ،فرم را به کارشناس آموزش
دانشکده تحويل داده ،پس از بررسي ،ادعا در نیمسال مورد تقاضا توسط کارشناس آموزش دانشکده در پورتال ثبت
ميگردد.
 2-1سایر شرایط و قوانین به شرح زیر میباشد:
 بعلّت بسته شدن فايل دانشجوی مدعي فارغالتحصیلي ,دانشجو امکان ثبت نام در نیمسال بعدی را نخواهد
داشت و فقط در نیمسال دوم مجاز به ثبت نام کارآموزی در تابستان ميباشد.
 دانشجوی مد ّعي فارغالتحصیلي مجاز به حذف اضطراری نميباشد.
 در صورتیکه دانشجوی مدعّي فارغالتحصیلي تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد ،بايد از طريق
درخواست معرفي به استاد اقدام نمايد.
 در صورتیکه دانشجوی مدعّي فارغالتحصیلي موفق به گذراندن دروس خود نشود و دروس باقیمانده بیشتراز
دو درس نظری يا عملي باشد بايد از طريق درخواست آموزشي تقاضای باز شدن فايل ثبتنام را نمايند.

 -3معرفی به استاد
در صورتیکه دانشجو تقاضای معرفي به استاد داشته باشد ،فرم را از آموزش دانشکده دريافت نموده ،پس از
تکمیل و اخذ تأيیديههای الزم فرم را به آموزش دانشکده تحويل خواهد داد .آموزش دانشکده فرم را از طريق
اتوماسیون اداری به مديريّت امور آموزشي ارسال مينمايد .پس از بررسي و در صورت تأيید ،درس مورد تقاضا
در پورتال ثبت ميگردد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رویه ادعای فارغالتحصیلی و معرفی به استاد

AUT-PR-3205

در مقطع کارشناسی
 3-1سایر شرایط و قوانین به شرح زیر میباشد:
 نمرات تمام دروس دانشجو اعم از کارآموزی و پروژه در پورتال ثبت گرديده باشد.
 استاد بايد سابقه تدريس در درس را داشته باشد.
 دانشجو بايد دروس مذکور را در نیمسالهای گذشته مردود شده باشد( .سقف نمره جهت اين
دانشجويان  20مي باشد).
 در صورتیکه دانشجو درسي را مردود نشده باشد ،اگر معدل کلّ زير  16کسب نموده باشد سقف نمره
 12و در صورتیکه معدل کلّ  16به باال کسب نموده باشد ،سقف نمره  16در نظر گرفته ميشود.
 در صورتیکه دانشجو درسي را حذف اضطراری و يا حذف غیبت پزشکي کرده باشد و يا غیبت امتحاني
داشته باشد ،سقف نمره مطابق با دانشجويي که درس را مردود نشده باشد اعمال ميگردد.
 درس عملي شامل معرفي به استاد نميشود.
 مهلت ثبت نمره در پورتال شش ماه ميباشد و در صورت عدم ثبت نمره در مهلت مقرر ،غیبت به
صورت اتوماتیک درج ميشود.

 -4زمان اجرای رویه
اين رويه برای کلیّة درخواستهای ادعای فارغالتحصیلي و معرفي به استاد اجرا ميگردد.
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