بسمهتعالی

آییننامه دورههای فرعی دانشگاه صنعتی شریف
مقدمه:
به منظور تنوع بخشی آموزشی و آشنائی دانشجویان مقطع کارشناسی با یکی دیگر از رشتههای مورد عالقهشان ،این دانشگاه باا
توجه به آئیننامه حاضر ،دانشکدهها و مراکز مختلف دانشگاه را به ارائه دورههای فرعی برای سایر دانشجویان دانشاگاه تشاوی
میکند .هدف از ارائه این دورهها ،همانطور که اشاره شد ،آشنائی دانشجویان واجد شرایط (نه تربیا یام متخ)ابا باا یام
رشته غیر از رشته تح)یلی اصلی آنها اس  .با توجه به اینکه گرایشها بیشتر به سم میان رشاتهای مایروناد ،ایان دورههاا
دانشجویان را قادر میسازد تا به سادگی و در اسرع وق بتوانند خود را با شرایط جدید تطبی دهند .این آئیننامه به پیشانهاد
معاون آموزشی دانشگاه و با بررسی در کمیته منتخب شورای آموزش دانشگاه ،در جلسه مورخ  8811/2/42به شار ییاب باه
ت)ویب این شورا رسید و در کمیتههای مورخ  ،94/1/1 ،98/8/9و جلسه مورخ  99/7/7شورای آموزش دانشگاه مورد باازنگری
و اصال قرار گرف :
 .8تعداد واحدهای دورههای فرعی حداقب  48و حداکثر  49واحد اس .
تبصره :حداکثر تعداد واحد مشترک بین رشته اصلی و دوره فرعی  6واحد اس و سایر واحادهای دوره فرعای جاز
واحدهای اختیاری رشته اصلی محسوب نخواهد شد.
 .4حداقب معدل کب دانشجوی متقاضی ورود به دوره فرعی  82و حداکثر سنوات مجاز  81نیمساال اسا  .چنانچاه در
بیش از یم نیمسال تح)یلی ،معدل کب دانشجو کمتر از  82شود یا سنوات او از  81نیمسال بیشاتر شاود ،گاواهی
طی دوره فرعی صادر نمیشود.
تبصره  :1برای دانشجویان ورودی  8898و مابعد که طب ماده  89آییننامه آموزشای م)اوب  ،98/84/86سانوات
مجاز آنها  1نیمسال تعیین شده اس  ،در صورت ثب نام در یم دوره فرعی ،یم نیمسال به سنوات مجاز آنها اضاافه
میشود .چنانچه سنوات دانشجو از  9نیمسال بیشتر شود ،گواهی طی دوره فرعی صادر نمیشود .شهریه نیمسال نهم
بر اساس آییننامه آموزشی تعیین میشود.
تبصره :2دانشجویانی که طب ضوابط سنوات دانشگاه ترم دهم شهریه پرداز هستند ،باه شارب باقیمانادن حاداقب
یم درس از رشته اصلی و حداکثر  8درس از دوره فرعی برای ترم دهم ،اگر مجموع دوره کارشناسای و فرعای را در
 81نیمسال به پایان برسانند گواهی دوره فرعی را دریاف می کنند.
 .8طراحی ،اجرا و تغییر برنامه دورههای فرعی ،پس از پیشنهاد و ت)ویب در شورای آموزش دانشگاه ،به عهده دانشاکده
یا مرکز مجری دوره فرعی اس و معاون آموزشی آن دانشکده یا مرکز ،استاد راهنمای دانشجویان دوره خواهد بود.
 .2زمان درخواس ثب نام و شروع (اخذ واحدا دورههای فرعی از پایان نیمسال دوم تا پایان نیمساال پانجم اسا ؛ باه
شرب آنکه دانشجو بتواند همه واحدهای رشته اصلی و دوره فرعی را تا پایاان نایمساال دهام (نایمساال نهام بارای
ورودیهای  8898و مابعدا بگذراند .بدیهی اس دانشجو موظف به رعای روابط پیشنیازی دروس اس .
تبصره :در صورتی که درخواس ثب نام و شروع (اخذ واحدا دوره فرعی بعد از مهل تعیین شده باشد ،دانشاجو از
معافی پرداخ پیشبینی شده در این آیین نامه برخوردار نخواهد شد و بایستی هزینه کلیهی واحدهای مازاد رشته

اصلی خود را پرداخ کند .در این حال نیز ،دانشجو بایستی کلیه واحدهای رشته اصالی و دوره فرعای را تاا پایاان
نیمسال دهم (نیمسال نهم برای ورودیهای  8898و مابعدا بگذراند.
 .9طراحی ،اجرای دورههای فرعی باید به گونهای باشد که دانشجو بتواند رشته اصلی و دوره فرعی را در سنوات مجاز به
اتمام برساند.
 .6دانشجویان دورههای فرعی مشمول پرداخ شهریه در قالب طر تمدرس هستند.
تبصره  :1در نیمسالهایی که در آنها معدل کب دانشجو حداقب  87باشد ،از پرداخ شهریه دروس دوره فرعی معاف
اس .
تبصره  :2دانشجویانی که در المپیاد دانشجویی کشوری باه عناوان دانشاجوی ایان دانشاگاه مادال کساب کنناد و
همچنین دانشجویانی که در المپیادهای علمی و یا دانشجویی معتبر برای دانشگاه ،افتخاار کساب کنناد از پرداخا
شهریه دروس دوره فرعی معاف هستند .سنجش اعتبار المپیادهای علمی باا آماوزش دانشاگاه و ساایر المپیادهاا ،باا
معاونتهای مربوطه دانشگاه اس .
 .7دانشجویان در دورههای فرعی تابع کلیه مقررات آموزشی دانشگاه از جمله نظام پیشنیازی بر اسااس جادول دروس
دانشکده ها و مراکز ،سنوات تح)یلی بر اساس سنوات مجاز آموزش عالی ،نظام واحدگیری و ترمیم و حذف تمدرس
و سایر مقررات آموزشی هستند.
 .1واحدهای دوره فرعی در کارنامه درج و در معدل کب محاسبه میشود .در صورت ان)اراف از دوره فرعای ،واحادها در
کارنامه باقی میماند و دانشجو موظف به پرداخ شهریه کلیه واحدهای اخذ شده از دوره فرعی میباشد.
 .9دانشجویان فقط در یم دوره فرعی می توانند شرک کنند .دانشجویان دو رشتهای نمیتوانند همزمان در دوره فرعی
شرک کنند.
 .81ت)میمگیری در موارد پیشبینی نشده در این آییننامه ،در شورای آموزش دانشگاه انجام میشود.
 .88در پایان دوره فرعی ،گواهی گذراندن دوره فرعی توسط دانشکده یا مرکز مجری و مدیر آموزشهای آزاد دانشاگاه باه
دانشجو اعطا میشود.
 .84کلیه واحدهای دوره فرعی بایستی در دانشگاه صنعتی شریف اخذ شده باشد.
 .88نمرات دروس دورههای فرعی در تعیین رتبههای برتر و تسهیالت استعداد درخشان اثری ندارد.
تبصره  :1دانشجویان دو رشتهای میتوانند در صورت درخواس و موافق دانشکده مجری ،حداکثر تا نیمسال دهام
تح)یب رشته دوم خود را به دوره فرعی در همان زمینه تغییر دهند.
تبصره  :2گواهی پایان دوره فرعی صرفاً پس از دانشآموخته شدن در رشته اصلی دانشجو صادر و اعطا میشود.

این آئیننامه در شورای آموزش دانشگاه صنعتی شریف مورخ  59/7/7مورد بازنگری قرار گرفت و در  11مااده و
 6تبصره به تصویب رسید .تبصره  2ماده  2و تبصره  2ماده  6این آیین ناماه مصاوج سهساه  1011/2/22شاورای
آموزش دانشگاه است که بنابراین مجموع تبصره ها به  8افزایش یافته است.

