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 آئين نامه آموزشي دوره هاي كوتاه مدت 
 پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 

 
 شرايط ورود  .1 ماده

 مرتبط بنا به تشخيص كميته آموزشي   داشتن حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي -

 در دوره كارشناسي  14داشتن حداقل معدل كل  -

 پذيرفته شدن در گزينش علمي  -
 نظام آموزشي  .2 ماده

            نظام آموزشي در دوره هاي كوتاه مدت به صورت سـاعتي مـي باشـد و ارزش هـر درس بـا ميـزان و سـاعات آن سـنجيده        
 .مي شود و قبولي يا عدم قبولي در يك درس ، به همان درس محدود است 

شركت نموده ولي موفق به كسب نمـره  مي باشد چنانچه دانش پذيري در امتحان درس  12حداقل نمره قبولي در هر درس 
قبولي نشود مي بايست مجددًا در دوره آتي با پرداخت شهريه ، در كالسهاي درس مذكور نيز شركت كرده و امتحان دهد 

 .ه در كارنامه دانش پذير ثبت شده و در معدل نهائي نيز احتساب خواهد شد رنم در هر صورت هر دو. 
 .مي باشد  3ايي كه داراي پروژه پاياني مي باشند ضريب پروژه و در دوره ه 1ضريب كليه دروس 

 حضور و غياب  .3 ماده

% 20حضور  دانش پذير در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعت غيبت دانش پذير در هر درس نبايد از 
و ضمن احتساب . مي گردد  ساعت آن درس تجاوز كند ، در غير اينصورت نمره دانش پذير در آن درس صفر محسوب 

 .اخذ و بگذراندنمره صفر در معدل كل مي بايستي مجددًا درس مربوطه را با پرداخت شهريه ، 
ساعت آن درس باشد ولي غيبت او موجه تشـخيص داده  %  20در صورتيكه غيبت دانش پذير در هر درس بيش از : تبصره 

اولين دوره بعدي آن درس را با پرداخت مجدد هزينه اخذ و  شود ، آن درس حذف مي شود و دانش پذير موظف است در
 .بگذراند 

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صـفر در امتحـان آن درس اسـت و غيبـت موجـه در امتحـان هـر         -
 .درس موجب حذف آن درس مي گردد 

كه غيب او صـرفًا بـه دليـل بيمـاري اورژانسـي و يـا       در صورتي. دانش پذيري كه در امتحان درس غايب مي باشد :  تبصره  
 48مأموريت اداري غير قابل تعويق و غير قابل جايگزيني باشد مي بايستي تقاضاي خود را با مستندات كافي ظرف حداكثر 

بديهي است در صورت تأييد تقاضا توسط كميته آموزشي آن درس . ساعت به دفتر آموزشهاي عالي تخصصي ارائه نمايد 
 .ذف شده و مي بايستي در اولين دوره بعدي درس را با پرداخت مجدد هزينه اخذ و بگذراند ح
 



 پروژه هاي درسي و پروژه پاياني  .4 ماده
در دروسي كه مالك ارزيابي در آنها به جاي امتحان پروژه مي باشد ، دانش پذير موظف است پروژه خود را ظرف مدت  -

نمـره از نمـره پـروژه     1روز 10پس از انقضاي مهلت مقرر به ازاء هـر  . تحويل دهد زماني كه استاد درس تعيين مي نمايد ، 
 .نامبرده كسر مي گردد 

در دوره هايي كه داراي پروژه پاياني مي باشد ، دانش پذير موظف است پروژه اي مـرتبط بـا دوره و تحـت نظـر يكـي از       -
از دوره و حداكثر تـا يـك مـاه پـس از پايـان       3/2گذشت  دانش پذير الزم است پس از. نموده و بگذراند پيشنهاد اساتيد 

كالسها پيشنهاد پروژه را تكميل و پس از تأييد استاد راهنما به دفتر آموزشهاي عالي تخصصي تحويل نمايد و كار به روي 
 . پروژه خود را آغاز نمايد 

مهلـت تكميـل و تحويـل    . و كسر مـي گـردد   نمره از نمره پروژه ا 5/0پس از انقضاء مهلت تعيين شده به ازاي هر يك ماه  -
 . پروژه پاياني ، از پايان كالس ها به مدت حداكثر سه ماه مي باشد 

از نمره پروژه كسر مي گردد و پس از سه مـاه پـروژه    25/0پس از انقضاء مهلت تعيين شده تا سه ماه به ازاي هر ماه تأخير  -
 .غير قابل قبول خواهد بود 

تن نهائي پروژه خود را كه به تأييد استاد راهنما رسيده است ، در دو نسخه و الزاماً به زبان فارسي دانش پذير موظف است م -
تهيه و هر دو نسخه را در موعد مقرر تحويل دفتر آموزشهاي عالي تخصصي نمايد و دفتر نيز يك نسخه از پروژه را جهت 

 .ارزيابي براي استاد راهنما ارسال خواهد كرد 
 .كلمه به زبان انگليسي در انتهاي پروژه درج نمايد  400الزم است خالصه پروژه خود را حداكثر تا دانش پذير  -

 گواهينامه  شرايط اعطاي .5 ماده
حد نصاب هاي الزم براي اعطاي گواهينامه موفقيت در دوره و شركت در دوره به صورت موردي بـراي هـر دوره توسـط    

 .ش پذير به اطالع متقاضيان خواهد رسيد كميته آموزشي تعيين و هنگام اعالم پذيرش دان
به دانش پذيراني كه حد نصاب هاي تعيين شده براي دريافت گواهينامه موفقيت در دوره و يـا شـركت در دوره   :  1تبصره  

 . گواهينامه اي اعطا نخواهد شد . را كسب ننمايند 
 واهينامه اي داده نخواهد شد به دانش پذيراني كه پروژه پاياني خود را تحويل ندهند گ:   2تبصره 
صرفًا گواهينامه  12باشد در صورت داشتن حداقل معدل  14به دانش پذيراني كه نمره پروژه پاياني آنها كمتر از :   3تبصره 

 . شركت در دوره اعطا خواهد شد 
 

تـاريخ تصـويب الزم االجـرا مـي     به تصويب كميته آموزشي رسـيد و از   23/8/90تبصره در تاريخ  5ماده و  5اين آئين نامه در  
 .باشد 


