دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ دروس ﺧﻮدﺧﻮان) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد(
 -١داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۴واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮم آﺧﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس ﻧﻈﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯽ  ،ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎ
ﻋﺪم اراﺋﻪ( ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺮم اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ اﯾﻦ دروس ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان از ﻣﺴﯿﺮ ذﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺖ -درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ درس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ -درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ -وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره
درس  -ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮوی دﮐﻤﻪ اﯾﺠﺎد -ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺖ وﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮوی ﺗﯿﮏ ﺳﺒﺰ )ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل(
در ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ درس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
 -٣داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯿﻬﺎی ﻻزم در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد درس
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ دو درس ﻧﻈﺮی را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎﯾﺮ دروس ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدﺧﻮان ﺷﻮد ،دو درس ﺧﻮدﺧﻮان ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای دروس ﺧﻮدﺧﻮان اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮑﯽ از
دروس ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺧﻮان ﺧﻮد ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای دروس ﺧﻮدﺧﻮان اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺮم دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮی را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دروس ﻧﻈﺮی اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد)ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺧﻮان( ﻧﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درس ﭘﺎس ﻧﺸﺪه را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و ﭘﺲ از آن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای ﻫﺮ دو درس اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۶ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای دروس ﺧﻮدﺧﻮان زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ دروس
ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٧دروس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﻧﺒﻮده و داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ درس ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺮم دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٨زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب دروس ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﺧﻮان ﺑﻤﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺳﺎﯾﺮ دروس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -٩ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دروس ﺧﻮدﺧﻮان ﺑﻤﺪت دو ﺗﺎﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن ﺗﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ان ﺗﺮم ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دروس ﺧﻮدﺧﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دروس اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم و ﻣﯿﺎﻧﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-١٠ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آزﻣﻮن دروس ﺧﻮدﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻓﻘﻂ در ﺗﺮم ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دروس را ﻣﺠﺪدا ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در دروس ﺧﻮدﺧﻮان ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
در ﺗﺮم ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دروس را ﻣﺠﺪدا ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺧﻮان اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

