دستورالعمل روابط پیشنیازی و همنیازی در دانشکده مهندسی عمران
ماده  .1هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل ،تشریح مقررات مربوط به روابط پیشنیازی و همنیازی دروس مقطع
کارشناسی در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است.1
ماده  .2تعاریف
 .1پیشنیازی :رابطۀ پیشنیازی بین دو درس به این معناست که گذراندن درس مقدم (پیشنیاز) پیش
از اخذ درس مؤخر ضرورت دارد.
 .2همنیازی :رابطۀ همنیازی بین دو درس به این معناست که گذراندن درس مقدم (همنیاز) همزمان یا
پیش از اخذ درس مؤخر ضرورت دارد.
ماده  .3قوانین اجرایی
 .1رعایت روابط پیشنیازی و همنیازی مطابق با برنامه دورهی کارشناسی توسط تمامی دانشجویان
دانشکده الزامی است.
 .2در صورت عدم رعایت روابط پیشنیازی و همنیازی در فرم ثبتنام دانشجو ،آموزش دانشکده یا
دانشگاه میتواند در هر زمان از نیمسال تحصیلی ،درس مؤخر را به صورت اضطراری حذف کند.
 .3برای دانشجویانی که در آخرین نیمسال تحصیلی خود ثبتنام میکنند ،روابط پیشنیازی به همنیازی
تبدیل میشود.
 .4در صورت وجود رابطهی پیشنیازی یا همنیازی بین دو درس ،حذف اضطراری درس مقدم امکانپذیر
نخواهد بود.
 .5در صورت برقراری رابطهی پیشنیازی بین دو درسی که نمرۀ درس مقدم پیش از پایان بازۀ ترمیم،
ثبت نهایی نشده باشد ،فرض بر آن است که دانشجو درس را گذارنده و امکان اخذ درس مؤخر وجود
دارد .اگر تا پایان بازۀ ترمیم ،نمرۀ درس مقدم ثبت نهایی شود و دانشجو نمرۀ قبولی را کسب نکرده
باشد ،رعایت رابطۀ پیشنیازی الزامی است و امکان اخذ درس مؤخر وجود ندارد.
 1برخی موارد از دستورالعمل مشابهی اقتباس شده که در دانشکده مهندسی کامپیوتر به تصویب رسیدهاست.

 .6عدم رعایت شرایط پیش/همنیازی صرفاً با دالیل خاص و با تکمیل فرم مشکالت آموزشی و تأیید
استاد راهنما و معاون آموزشی دانشکده میسر است.
 .7آموزش دانشکده تالش میکند تا در صورت امکان در خصوص موارد عدم رعایت پیشنیازی و
همنیازی تا پیش از پایان ترمیم اقدامات الزم را انجام دهد .گرچه مسئولیت تبعات حذف احتمالی
دروس مربوطه پس از بازه ترمیم نیز به عهده دانشجو است.
 .8چنانچه امکان ارائه یک درس طبق برنامه دروس دوره کارشناسی فراهم نباشد ،آموزش دانشکده ،با
موارد عدم رعایت روابط همنیازی و پیشنیازی مرتبط با آن درس در آن نیمسال موافقت میکند.
ماده  .4اجرا و نظارت
مسئولیت اجرای این آییننامه بر عهدۀ کارشناسان دفتر آموزش دانشکده و مسئولیت نظارت بر اجرا و تفسیر
مفاد این دستورالعمل بر عهدۀ معاون آموزشی دانشکده است.
ماده  .5تصویب
این دستورالعمل در  5ماده در جلسه مورخ  1311/44/17به تصویب شورای آموزش دانشکده مهندسی
عمران دانشگاه صنعتی شریف رسید و برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی از تاریخ تصویب اجرایی میشود.

