** مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه **
شیوه نامه جدید ارائه دروس نظری به صورت معرفی به استاد دانشجویان رشته پزشکی
تعریف  :معرفی به استادشیوه ای است که دانشجو بدون نیاز به شرکت در کالس درس می تواند در
آزمون پایانی دروس نظری شرکت نماید و با هماهنگی با استاد یا گروه آموزشی آن درس  ،از دانشجو
آزمون به عمل آید.
شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد:
-1چنانچه دانشجو از دروس نظری نمره قبولی کسب ننموده و یا به شرط شرکت در کلیه کالسهای
درس مربوطه  ،در آزمون پایانی شرکت نکرده باشد به شرط دارا بودن معدل کل حداقل  12و ثبت
کلیه نمرات آن نیمسال مشروط به موافقت مدیر گروه و استاد درس می تواند حداکثر برای دو درس
در مقطع علوم پایه و دو درس در مقطع فیزیوپاتولوژی درخواست اخذ درس به صورت معرفی به
استاد نماید .
تبصره :سهمیه استفاده از دو درس علوم پایه به مرحله فیزیوپاتولوژی منتقل نخواهد شد.
 -2به منظور کمک به حفظ روند تحصیلی دانشجویان با وضعیت آموزشی متناسب و تائید شورای
آموزشی دانشکده و ارائه معدل کل حداقل  16تنها یک درس را در طول دوره تحصیل به دانشجویان
متقاضی که تاکنون درس را انتخاب واحد نکرده اند به شرط اینکه در نیمسال آخر علوم پایه و یا تا
پایان مرحله کارآموزی باشند  ،اجازه اخذ درس به صورت معرفی به استاد داده خواهد شد.
 -3در خصوص دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در صورتی که
پس از معادل سازی دروس نظری  ،نمره حد نصاب قبولی را کسب ننمایند تا سقف حداکثر دو درس
از این دروس را می توانند به صورت معرفی به استاد (استفاده از سهمیه دو مرتبه اخذ معرفی به استاد)
اخذ نمایند .این بند شامل دروسی که به لحاظ تعداد واحد قابل تطبیق نمی باشد نیز خواهد گردید
(واحد کمتر در مبدا و بیشتر در مقصد یا جهرم).
 -4در صورتی که دانشجو در نیمسال آخر علوم پایه باشد و در همان نیمسال موفق به کسب نمره
قبولی در حداکثر دو درس نشده باشد و صرفا همین دو درس را برای اتمام مرحله علوم پایه باقی

مانده باشد  ،می تواند این دو درس را به صورت معرفی به استاد (از سهمیه دو مرتبه اخذ معرفی به
استاد) اخذ و در صورت کسب نمره حداقل 16جایگزین نمره درس مردودی مربوطه می گردد.
 -5در صورتی که دانشجو در دروس معرفی به استاد نمره قبولی کسب ننماید می بایست در
نیمسالهای آینده نسبت به اخذ درس و حضور در کالس و آزمون پایانی اقدام نماید.
 -6تعداد واحد درس معرفی به استاد در سقف واحدهای آن نیمسال محاسبه می شود و دانشجو ملزم
به رعایت سقف واحد می باشد.
 -7درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد صرفا در ابتدا و پایان نیمسال امکان پذیر
می باشد.
 -8در صورتی که اخذ درس پیش نیاز به صورت معرفی به استاد باشد و در یک نیمسال همراه با
سایر دروس هم نیاز ثبت گردد به عنوان یک فرصت هم نیازی محاسبه می گردد.
 -9فرم معرفی به استاد پس از نهایی شدن در اداره کل امور آموزشی جهت اجرا به دانشکده پزشکی
ارسال می گردد.
-10از نیمسال اول  96-97کلیه مصوبات قبلی مبنی بر شرایط معرفی به استاد و تسهیالت در نظر
گرفته شده در مرحله فیزیوپاتولوژی کان لم یکن تلقی می گردد.
این دستورالعمل در  10بند و  1تبصره تهیه و از نیمسال اول  96-97جایگزین شیوه نامه قبلی
می گردد.

