نحوه انجام دروس آموزش محور بدون منبع و ﯾا دارای واحد عملی،
در مقطع کارشناسی ارشد
دانشــجو پــس از اخــذ دروس در ھــر نيمســال ،چنانچــه ﯾکــی از دروس فــوق را اخــذ کــرده باشــد
مشخصات کامل خود را اعم از نام و نام خانوادگی  ،کشور ،شماره دانشجوﯾی ،نام رشـته ھمـراه
با گراﯾش و نام کامـل درس بـه آدرس اﯾميـل سـرکار خـانم مقـدم f_moghaddam@pnu.ac.ir
ارسال نماﯾد تا استاد معرفی گردد.
در ابتدا با استاد معرفی شـده از سـوی اﯾـن دفترتمـاس گرفتـه تـا اسـتاد راھنمـاﯾی الزم را انجـام
دھند.
ھنگامی که کار مورد نظر استاد توسط دانشجو انجام شد دانشجو کار را برای استاد اﯾميـل کـرده
و چنانچه استاد کار دانشجو را تاﯾيـد نمودنـد دانشـجو بـا شـماره  ٢٢۴٨۵١۵٢قسـمت آزمـون اﯾـن
دفترتماس حاصل فرماﯾند تا ليست نمره برای استاد جھت اعالم نمره ،ارسال گردد.
ضمنا نمره دروس جبرانی از دوره کارشناسی که دارای واحد عملی می باشند بر مبنـای بيسـت
محاسبه می گردد و نيازی به انجام کار عملی نيست.
تذکر :کارھای محوله از سوی استاد باﯾد حداکثر تا پاﯾـان نيمسـال اخـذ درس انجـام پـذﯾرد در غيـر
اﯾنصورت الزم است دانشجو درس فوق را مجددا در نيمسال بعد اخذ نماﯾد.
------------------------------------------------------------------------------نحوه انجام دروس بدون منبع و ﯾا دارای واحد عملی)کامال عملی (
در مقطع کارشناسی
دانشــجو پــس از اخــذ دروس در ھــر نيمســال ،چنانچــه ﯾکــی از دروس فــوق را اخــذ کــرده باشــد
مشخصات کامل خود را اعم از نام و نام خانوادگی  ،کشور ،شماره دانشجوﯾی ،نام رشـته ھمـراه
با گراﯾش و نام کامل درس به آدرس اﯾميل سـرکار خـانم کرباسـی  pr_isc3@pnu.ac.irارسـال
نماﯾد تا استاد معرفی گردد.
در ابتدا با استاد معرفی شـده از سـوی اﯾـن دفترتمـاس گرفتـه تـا اسـتاد راھنمـاﯾی الزم را انجـام
دھند.
ھنگامی که کار مورد نظر استاد توسط دانشجو انجام شد دانشجو کار را برای استاد اﯾميـل کـرده
و چنانچه استاد کار دانشجو را تاﯾيـد نمودنـد دانشـجو بـا شـماره  ٢٢۴٨۵١۵٢قسـمت آزمـون اﯾـن
دفترتماس حاصل فرماﯾند تا ليست نمره برای استاد جھت اعالم نمره ،ارسال گردد.
دروسی که دارای واحدھای عملی – نظری می باشند نيازی به انجام کار عملی ندارند و نمـره از
بيست محاسبه می گردد.
تذکر :کارھای محوله از سوی استاد باﯾد حداکثر تا پاﯾـان نيمسـال اخـذ درس انجـام پـذﯾرد در غيـر
اﯾنصورت الزم است دانشجو درس فوق را مجددا در نيمسال بعد اخذ نماﯾد.
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