باسمه تعالي

آئین نامه آموزشي دوره های کوتاه مدت
پردیس دانشکده های فني دانشگاه تهران
ماده  .1شرایط ورود

 داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط بنا به تشخیص کمیته آموزشی داشتن حداقل معدل کل  41در دوره کارشناسی پذیرفته شدن در گزینش علمیماده  .2نظام آموزشي

نظام آموزشی در دوره های کوتاه مدت به صورت سااعتی مای باشاد و ارزر هار در
می شود و قبولی یا عدم قبولی در یک در
حداقل نمره قبولی در هر در

 ،به همان در

باا میازان و سااعات آن سان یده

محدود است .

 41می باشد چنانچه دانش پذیری در امتحان در

شرکت نموده ولی موفق به کسب نماره

قبولی نشود می بایست م دداً در دوره آتی با پرداخت شهریه  ،در کالسهای در

مذکور نیز شرکت کرده و امتحان دهد

 .در هر صورت هر دو نمره در کارنامه دانش پذیر ثبت شده و در معدل نهائی نیز احتساب خواهد شد .
در صورتیکه دانش پذیر به نمره در

اعتراض داشته باشد می بایستی حداکثر ظرف یک هفته از زمان اعالم نمره ،تقاضای

خود را کتباً به دفتر آموزشهای عالی تخصصی ارائه نماید تا برای استاد مربوطه ارسال و پاسخ ایشان به اطالع داناش پاذیر
برسد پس از پایان مدت مذکور ،تقاضا برای ت دید نظر در نمره امتحانی پذیرفته نخواهد شد.
دانش پذیر برای شرکت در هر یک از کالسهای دوره بعدی می بایستی م وز شارکت در کاال
عالی تخصصی اخذ نموده و به استاد درو
ضریب کلیه درو

را از دفتار آموزشاهای

مربوطه ارائه نماید.

 4و در دوره هایی که دارای پروژه پایانی می باشند ضریب پروژه  3می باشد .

ماده  .3حضور و غیاب

حضور دانش پذیر در تمام جلسات مربوط به هر در
ساعت آن در

ت اوز کند  ،در غیر اینصورت نمره دانش پذیر در آن در

نمره صفر در معدل کل می بایستی م دداً در

صفر محسوب می گردد  .و ضمن احتساب

مربوطه را با پرداخت شهریه  ،اخذ و بگذراند.

تبصره  :در صورتیکه غیبت دانش پذیر در هر در
شود  ،آن در

الزامی است و ساعت غیبت دانش پذیر در هر در

نباید از %12

بیش از  % 12ساعت آن در

باشد ولی غیبت او موجه تشاخیص داده

حذف می شود و دانش پذیر موظف است در اولین دوره بعدی آن در

را با پرداخت م دد هزینه اخذ و

بگذراند .
 غیبت غیر موجه در امتحان هر دردر

موجب حذف آن در

به منزله گرفتن نمره صافر در امتحاان آن در

اسات و غیبات موجاه در امتحاان هار

می گردد .

تبصره  :دانش پذیری که در امتحان در

غایب می باشد  .در صورتیکه غیبت او صرفاً باه دلیال بیمااری اورژانسای و یاا

مأموریت اداری غیر قابل تعویق و غیر قابل جایگزینی باشد می بایستی تقاضای خود را با مستندات کافی ظرف حداکثر 14
ساعت به دفتر آموزشهای عالی تخصصی ارائه نماید  .بدیهی است در صورت تأیید تقاضا توسط کمیته آموزشی آن در
حذف شده و می بایستی در اولین دوره بعدی در

را با پرداخت م دد هزینه اخذ و بگذراند .

ماده  .4پروژه های درسي و پروژه پایاني

 در دروسی که مالک ارزیابی در آنها به جای امتحان پروژه می باشد  ،دانش پذیر موظف است پروژه خود را ظرف مدتزمانی که استاد در

تعیین می نماید  ،تحویل دهد  .پس از انقضای مهلت مقرر به ازاء هار  42روز 4نماره از نماره پاروژه

نامبرده کسر می گردد .
 در دوره هایی که دارای پروژه پایانی می باشد  ،دانش پذیر موظف است پروژه ای مارتبط باا دوره و تحات نظار یکای ازاساتید پیشنهاد نموده و بگذراند  .دانش پذیر الزم است پس از گذشت  1/3از دوره و حداکثر تاا یاک مااه پاس از پایاان
کالسها پیشنهاد پروژه را تکمیل و پس از تأیید استاد راهنما به دفتر آموزشهای عالی تخصصی تحویل نماید و کار به روی
پروژه خود را آغاز نماید .
 پس از انقضاء مهلت تعیین شده به ازای هر یک ماه  2/5نمره از نمره پروژه او کسر مای گاردد  .مهلات تکمیال و تحویالپروژه پایانی  ،از پایان کال

ها به مدت حداکثر سه ماه می باشد .

 پس از انقضاء مهلت تعیین شده تا سه ماه به ازای هر ماه تأخیر  2/15از نمره پروژه کسر می گردد و پس از سه مااه پاروژهغیر قابل قبول خواهد بود .
 دانش پذیر موظف است متن نهائی پروژه خود را که به تأیید استاد راهنما رسیده است  ،در دو نسخه و الزاماً به زبان فارسیتهیه و هر دو نسخه را در موعد مقرر تحویل دفتر آموزشهای عالی تخصصی نماید و دفتر نیز یک نسخه از پروژه را جهت
ارزیابی برای استاد راهنما ارسال خواهد کرد .
 دانش پذیر الزم است خالصه پروژه خود را حداکثر تا  122کلمه به زبان انگلیسی در انتهای پروژه درج نماید .ماده  .5شرایط اعطای گواهینامه

حد نصاب های الزم برای اعطای گواهینامه موفقیت در دوره و شرکت در دوره به صورت موردی بارای هار دوره توساط
کمیته آموزشی تعیین و هنگام اعالم پذیرر دانش پذیر به اطالع متقاضیان خواهد رسید .
تبصره  : 4به دانش پذیرانی که حد نصاب های تعیین شده برای دریافت گواهینامه موفقیت در دوره و یاا شارکت در دوره
را کسب ننمایند  .گواهینامه ای اعطا نخواهد شد .
تبصره  : 1به دانش پذیرانی که پروژه پایانی خود را تحویل ندهند گواهینامه ای داده نخواهد شد
تبصره  : 3به دانش پذیرانی که نمره پروژه پایانی آنها کمتر از  41باشد در صورت داشتن حداقل معدل  41صرفاً گواهینامه
شرکت در دوره اعطا خواهد شد .
این آئین نامه در  5ماده و  5تبصره در تاریخ  02/4/13به تصویب کمیته آموزشی رساید و از تااریخ تصاویب الزم االجارا مای
باشد .

