
   تعالی بسمه                                                                                     

  فرعی دانشگاه صنعتی شريف  های نامه دوره آئين

  

  :مقدمه

شان، اين  های مورد عالقه بخشی آموزشی و آشنائی دانشجويان مقطع کارشناسی با يکی ديگر از رشته به منظور تنوع

ساير  رایب فرعی مختلف دانشگاه را تشويق به ارائه دوره و مراکز ها نامه حاضر، دانشکده آئين دانشگاه با توجه به

نه تربيت (ها همانطور که اشاره شد آشنائی دانشجويان واجد شرايط  از ارائه اين دورههدف . نمايد دانشجويان دانشگاه می

ای  رشته  ها بيشتر به سمت ميان با توجه به اينکه گرايش. اصلی آنهاست با يک رشته غير از رشته تحصيلی) يک متخصص

اين . سازد تا به سادگی و در اسرع وقت بتواند خود را با شرايط جديد وفق دهد روند، اين دوره دانشجو را قادر می می

انشگاه، در جلسه مورخ نامه به پيشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و با بررسی در کميته منتخب شورای آموزش د آئين

مورد بازنگری قرار گرفت و  ٨/٨/٩٢و  ٩/٣/٩١های مورخ به شرح ذيل به تصويب اين شورا رسيد و در کميته ٢٤/٤/١٣٨٨

  : نامه اعمال شداصالحاتی در اين آئين

  .گردد واحد تعيين می ٢١حداقل  واحد و ٢٥سقف واحدهای دوره فرعی  -١

واحد است و ساير واحدهای دوره فرعی جـزء واحـدهای    ٦ته اصلی و دوره فرعی حداکثر واحد مشترک بين رش :تبصره

 .اختياری رشته اصلی محسوب نخواهد شد

چنانچـه در  . نيمسال می باشـد  ١٠و حداکثر سنوات مجاز  ١٤حداقل معدل کل دانشجوی متقاضی ورود به دوره فرعی  -٢

نيمسال بيشـتر شـود گـواهی طـی دوره      ١٠نوات دانشجو از شود يا س ١٤بيش از يک نيمسال تحصيلی معدل کل کمتر از 

 .شودفرعی صادر نمی

ها های فرعی پس از پيشنهاد و تصويب در شورای آموزش دانشگاه به عهده دانشکدهطراحی و اجراء و تغيير برنامه دوره  -٣

اسـتاد راهنمـای دانشـجويان دوره    يا مراکز مجری دوره فرعی بوده و معاون آموزشی دانشکده يا مرکز مجـری دوره فرعـی،   

 .باشدمی

های فرعی از پايان نيمسال دوم تا پايان نيمسال پنجم است به شرط آنکه دانشجو بتواند نام در دورهزمان درخواست ثبت -٤

 نيازیبديهی است دانشجو موظف به رعايت پيش .همه واحدهای رشته اصلی و دوره فرعی را تا پايان نيمسال دهم بگذراند

  .دروس است



 ١٠ای باشد که دانشجو بتواند رشته اصـلی و دوره فرعـی را حـداکثر در    های فرعی بايد به گونهطراحی و اجرای دوره  -٥

 .نيمسال به اتمام برساند

  .باشند درس می های فرعی مشمول پرداخت شهريه در قالب طرح تک دانشجويان دوره -٦

  .باشد از پرداخت شهريه دروس دوره فرعی معاف است ١٧دانشجو حداقل هايی که معدل کل در نيمسال  :تبصره

نيازی بـر اسـاس جـدول دروس     های فرعی تابع کليه  مقررات آموزشی دانشگاه از جمله نظام پيش دانشجويان در دوره -٧

درس و  ذف تـک ها و مراکز، سنوات تحصيلی بر اساس سنوات مجاز آموزش عالی، نظام واحدگيری و تـرميم و حـ   دانشکده

 .باشند ساير مقررات آموزشی می

در صورت انصراف از دوره فرعی واحدها در کارنامه . گردد واحدهای دوره فرعی در کارنامه درج و در معدل محاسبه می -٨

 .باشدمانند و دانشجو موظف به پرداخت شهريه کليه واحدهای اخذ شده از دوره فرعی می باقی می

 زمـان دوره   تواننـد هـم   ای نمـی  رشـته  دانشـجويان دو . تواننـد شـرکت کننـد    يک دوره فرعـی مـی  دانشجويان فقط در  -٩

 .فرعی بگيرند

 .شودنامه، در شورای آموزش دانشگاه انجام میبينی نشده در اين آئينگيری در موارد پيشتصميم -١٠

  دانشـجو دانشـگاه بـه   آموزشـهای آزاد  دير مرکز و م / در پايان دوره فرعی گواهی گذراندن دوره فرعی توسط دانشکده -١١

 .گردد اعطاء می

 .کليه واحدهای دوره فرعی بايستی در دانشگاه صنعتی شريف اخذ شده باشند -١٢

 .های برتر و تسهيالت استعداد درخشان اثری ندارد های فرعی در تعيين رتبه نمرات دروس دوره -١٣

صورت درخواست و موافقت دانشکده مجـری، حـداکثر تـا نيمسـال دهـم      توانند در  ای می رشته دانشجويان دو :١تبصره 

  .تحصيل رشته دوم خود را به دوره فرعی در همان زمينه تغيير دهند

  .گرددآموخته شدن در رشته اصلی دانشجو صادر و اعطاء میگواهی پايان دوره فرعی صرفًا پس از دانش :٢تبصره 

به تصويب رسيد و از اين تاريخ بـه    ٢٩/٨/٩٢ريزی دانشگاه صنعتی شريف مورخ   نامه در شورای آموزش و برنامه اين آئين

  .بعد قابل اجراست

 


