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ماده  .كليات
به منظور حفظ کیفیت آموزش در دروسی که توسط اساتید مدعو در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
تدریس میشود ،سوابق در آموزش دانشکده مورد بررسی قرار میگیرد .در این آییننامه حداقل شرایط بکارگیری و چگونگی
پایش عملکرد آموزشی اساتید مدعو مشخص شده است.

ماده .2صدورمجوزتدريس
بندأ .مجوز تدریس صرفاً برای یک نیمسال ،و برای درس و استاد مدعو مشخصی صادر میشود.
بندب .داشتن مدرک دکتری برای متقاضی تدریس در کلیه دروس بجز دروس پروژه و آزمایشگاه الزم است .موارد استثناء نیاز به
ارائه دلیل از طرف مدیر گروه و تأیید کمیته آموزش دانشکده دارد.
بندج .فهرست دروس مورد نظر ،به همراه رونوشت آخرین مدارک تحصیلی فرد متقاضی ،یا آخرین حکم کارگزینی اعضای هیأت
علمی دانشگاههای دولتی ،پس از تأیید در گروه مربوطه ،به همراه شرح دالیل استفاده از استاد مدعو ،یک ماه قبل از شروع
ثبتنام در نیمسال مورد نظر ،توسط مدیر گروه به آموزش دانشکده تحویل میگردد.
تبصره :در دروسی که گروه خاصی متولی آن نیست ،کمیته آموزش دانشکده وظایف گروه را انجام میدهد.
بندد .مدارک دریافتی از مدیر گروه در کمیته آموزش دانشکده بررسی و در صورت تأیید ،مجوز تدریس صادر و به اطالع مدیر
گروه میرسد .انجام موارد زیر توسط مدیر گروه الزم است )1 :کنترل سیالبس درس و اطمینان از پوشش مطالب مورد
نظر )2 ،مطلع کردن اساتید مدعو از روش ارزیابی متداول درس و سوابق میانگین نمره )3 ،مطلع کردن اساتید مدعو از
قوانین آموزشی ،به ویژه منشور حقوق و وظایف دانشجو ،شرایط تمدید مجوز تدریس ،و مهلت ارسال نهایی نمره.
بنده .سوابق کلیه اساتید مدعو برای تمدید یا صدور مجوز در آموزش دانشکده ثبت و بایگانی میشود.

ماده .3تمديدمجوزتدريس
بندأ .پس از اعالم نتایج ارزشیابی دروس در پایان هر نیمسال ،کمیته آموزش دانشکده پرونده کلیه اساتید مدعو را بررسی و
نتیجه را به مدیر گروه مربوطه اعالم میکند.
نمیشود:
بندب .در شرایط زیر ،عملکرد استاد مدعو مطلوب ارزیابی 
 )1ارسال نمرات نهایی درس با تأخیر ،یا
 )2ارزشیابی کمتر از  3در نیمسال پیش ،یا
 )3عدم رعایت مقررات آموزشی دانشکده ،به ویژه نظم در برگزاری کالسها طبق تقویم آموزش.
بندج .در شرایط زیر ،کمیته آموزش دانشکده میتواند رأی بر عدم تمديدمجوزصادر کند.
 )1ارسال نمرات نهایی درس با تأخیر بیش از  1ماه ،یا
 )2ارزشیابی کمتر از  2/8در نیمسال پیش ،یا
 )3متوسط ارزشیابی کمتر از  3در یک درس ،در  3تدریس آخر مدرس ،یا
 )4عدم رعایت مقررات آموزشی دانشکده ،به ویژه نظم در برگزاری کالسها طبق تقویم آموزش.
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