دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﻲ ﻧﺣوه اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ دروس داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺗرام
ﭘﯾرو ﻣذاﻛرات ﺟﻠﺳﮫ ﺷوراي آﻣوزﺷﻲ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  1394/09/10در ﺧﺻوص ﺛﺑت ﻧﻣرات دروس در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر در ھر
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ و ﺑروز ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺛﺑت ﻧﻣرات و ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﯾﺎت ﻣﻧﺗﺧب ﺷوراي داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 1390/02/18ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ اﺳﺗﺣﺿﺎر رﺳﺎﻧده ﻣﻲ ﺷود .ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت دﺳﺗور ﻓرﻣﺎﯾﻧد اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻘﺗﺿﻲ ﺑﮫ اﺳﺗﺣﺿﺎر
اﻋﺿﺎي ﻣﺣﺗرم ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﻲ آن ﭘردﯾس/داﻧﺷﻛده رﺳﺎﻧده ﺷود .ﺑدﯾﮭﻲ اﺳت اﺟراي دﻗﯾق اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺋﯾس و ﻣﻌﺎون
آﻣوزﺷﻲ /ﻋﻠﻣﻲ ﭘردﯾس /داﻧﺷﻛده )ﻣﺳﺗﻘل( ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 .1ﺑراي آن دﺳﺗﮫ از اﻋﺿﺎي ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﻲ ﻛﮫ ﻧﻣرات ﺧود را در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺛﺑت ﻧﻛرده اﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﻌﺎون آﻣوزﺷﻲ/ﻋﻠﻣﻲ
ﭘردﯾس/داﻧﺷﻛده )ﻣﺳﺗﻘل( در ﻣرﺣﻠﮫ اول اﺧطﺎر ﺷﻔﺎھﻲ و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدي اﺧطﺎر ﻛﺗﺑﻲ ﺗوﺳط رﯾﯾس ﭘردﯾس/
داﻧﺷﻛده)ﻣﺳﺗﻘل( ﺑﺎ درج در ﭘروﻧده ﭘرﺳﻧﻠﻲ آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد.

 .2در ﺻورت ﺗﻛرار ﻋدم اراﯾﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧﻣرات ﺗوﺳط ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﻲ )ﺑﯾش از دو ﺑﺎر( ﺑﺎ اﻋﻼم رﯾﯾس ﭘردﯾس/
داﻧﺷﻛده)ﻣﺳﺗﻘل( ﺗرﻓﯾﻊ آن ﺳﺎل ﻣﺗوﻗف و ﺗﻘﺎﺿﺎي ارﺗﻘﺎء آن ھﻣﻛﺎر ﺑﺎ ﯾك ﺳﺎل ﺗﺎﺧﯾر ﻣورد رﺳﯾدﮔﻲ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
 .3ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎي آﻣوزﺷﻲ/ﻋﻠﻣﻲ ﭘردﯾس /داﻧﺷﻛده ھﺎي ﻣﺳﺗﻘل ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ آﻣوزش
داﻧﺷﮕﺎه ،اﻋﻼم و ﺛﺑت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻛﻠﯾﮫ ﻧﻣرات دروس اراﯾﮫ ﺷده در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل را ﺷﺧﺻﺎ ً ﻛﻧﺗرل و وﺿﻌﯾت را رﺳﯾدﮔﻲ و ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ﭘﯾﮕﯾري و اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .4ﭘرداﺧت ﺣق اﻟﺗدرﯾس ﺑﮫ ﻣدﻋوﯾن و دﻋوت ﻣﺟدد از آﻧﺎن ﺟﮭت ھﻣﻛﺎري در داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﻋﻼم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧﻣرات
ﺗوﺳط آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﻛر اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره /84483پ 122/ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ 94/04/02ﻣدﯾر ﻛل ﻣﺣﺗرم ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﻲ داﻧﺷﮕﺎه ،دروس ﻣﻘﺎطﻊ
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺑﮫ ﺟز رﺳﺎﻟﮫ دﻛﺗري و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد ﭘس از اﻧﺗﺧﺎب در ﺻورت ﻋدم اﻋﻼم ﻧﻣره در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﻣﺳﺎل
اﻧﺗﺧﺎب درس ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﺎﺗﻣﺎم ﺷده و در ﺻورت ﻋدم اﻋﻼم ﻧﻣره در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻣره ﺻﻔر )ه )ﻣﻲ ﺷود .در ﺿﻣن ﺑراي
دروس ﺑﺎ ﻋﻧوان :رﺳﺎﻟﮫ ھﺎي دﻛﺗري ﺗﺧﺻﺻﻲ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘطﻊ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد درج "ﻧﺎﺗﻣﺎم "ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط و ﻣﻘررات و
وﺟود ﺳﻧوات ﻣﺟﺎز ﺗﺎ زﻣﺎن دﻓﺎع در ﻛﺎرﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .
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