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هدف
هدف از ارائه آيین نامه حاضر تدوين ضوابط و دستورالعمل "دروس جبراني" در مقطع کارشناسي ارشد ميباشد .آن
دسته از دانشجويان کارشناسي ارشد که رشته تحصیلي ايشان در مقطع کارشناسي با مقطع کارشناسي ارشد ايشان
متفاوت مي باشد ،الزم است براساس اين رويه نسبت به اخذ دروس جبراني به منظور کسب دانش الزم براي اخذ
مدرك کارشناسي ارشد اقدام نمايند.
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 -1برنامه مصوب تحت عنوان جبراني
چنانچه رشته/گرايش دوره کارشناسي دانشجو با رشته/گرايش دوره کارشناسي ارشد وي تجانس نداشته باشد ويا در
صورتي که به تشخیص گروه آموزشي گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره کارشناسي به عنوان دروس کمبود يا
جبراني براي دانشجو ضروري تشخیص داده شود ،دانشجو مکلف است به تشخیص گروه آموزشي تعدادي از دروس را
براساس برنامه مصوب تحت عنوان جبراني ،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره کارشناسي ارشد و مطابق اين
آيین نامه ،بگذراند.

 -2نحوه انتخاب دروس جبراني
در انتخاب دروس ،اولويت با دروس جبراني است .تعیین تعداد و عناوين دروس جبراني دانشجو براساس برنامه مصوب
در هر رشته و مطابق "آيین نامه داخلي دروس جبراني رشته/گرايش" است.
توجه :ضروري است آيین نامه داخلي دروس جبراني هر رشته/گرايش تحصیلي توسط گروه مربوطه تهیه و پس از
تائید شوراي تحصیالت تکمیلي دانشکده و مديريت تحصیالت تکمیلي دانشگاه ،در سايت دانشکده قرار داده شود.
ارائه آيین نامه داخلي در زمان ثبت نام به دانشجويان ورودي جديد (به صورت مستندات کتبي يا ارجاع به سايت
دانشکده در دفترچه راهنماي دانشجويان) الزامي است.
تبصره  :1الزم است که دروس ج براني دانشجو ترجیحا تا قبل از زمان حذف و اضافه و حداکثر تا قبل از پايان ترم
اول تحصیل دانشجو توسط رئیس گروه تعیین شود.
توجه :درج دروس جبراني دانشجو در فرم مخصوص به شماره  AUT-FM-3302-01مندرج در پیوست  1اين رويه
ضروري است .الزم است فرم مذکور توسط کارشناس دا نشکده و بر اساس نظر رئیس گروه تکمیل و پس از امضا
توسط دانشجو و تائید رئیس گروه و مدير تحصیالت تکمیلي دانشکده ،در دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده نگهداري
شود .در صورت عدم تکمیل فرم مذکور تا قبل از پايان ترم اول ،دانشجو از اخذ دروس جبراني معاف فرض ميشود.
(براي وروديهاي مهرماه  1393تکمیل فرم تا پايان ترم دوم بالمانع است).

 -3زمان اخذ دروس جبراني
الزم است کلیه دروس جبراني در ترم هاي اول و دوم تحصیلي دانشجو ارائه و دانشجو موظف است کلیه دروس
جبراني را در ترم هاي اول و دوم تحصیل خود اخذ نمايد.
تبصره  :2مسئولیت عدم اخذ درس جبراني بر عهده دانشجو مي باشد .کارشناس دانشکده ميتواند در صورت عدم
اخذ درس جبراني توسط دانشجو ،نسبت به حذف دروس اصلي و اخذ آن درس جبراني براي دانشجو اقدام نمايد.
تبصره  :3در صورتي که دانشجو بنا به داليل موجه (به تشخیص گروه) موفق به اخذ و يا گذراندن يک يا چند درس
جبراني خود در ترم هاي اول و دوم تحصیل نگردد ،موظف است درس (دروس) مذکور را در ترم سوم تحصیل خود و
يا ترم بعد از آن بگذراند.
تبصره  :4در صورتي که دانشکده به هر دلیلي يک درس جبراني را تا ترم سوم تحصیل دانشجو ارائه ننمايد ،دانشجو
از اخذ آن درس معاف ميگردد.
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 -4تعداد مجاز دروس جبراني
حداکثر مجاز دروس جبراني  12واحد ميباشد.
تبصره  :5اخذ دروس اصلي به همراه دروس جبراني در هر دو ترم اول و دوم تحصیلي تا سقف  14واحد امکانپذير
ميباشد.

 -5حداقل نمره قبولي
حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني در دوره کارشناسي ارشد دوازده ( )12است.

 -6اضافه شدن سنوات تحصيلي
مطابق با آئیننامه تمديد سنوات در مقطع کارشناسي ارشد  ، AUT-PR-3301به ازاي گذراندن حداقل  9واحد
دروس جبراني ،يک نیمسال تحصیلـي به طول مـدت تحصیل دانشجو افزوده ميشود .در اين صورت دانشجو ميتواند
يک ترم اضافه (ترم پنجم) را بدون پرداخت شهريه و کسر نمره ثبت نام نمايد.

 -7هزينه واحدهاي جبراني
هزينه واحدهاي جبراني دورههاي آموزش الکترونیکي ،نوبتدوم و پرديس بینالملل با نرخ دروس کارشناسي متناظر
با آن دوره محاسبه ميشود.

 -8زمان اجرا آيين نامه
اين آيین نامه براي وروديهاي مهر  1393الزماالجرا ميباشد.
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مشخصات دانشجو:
شماره دانشجو:
نام و نام خانوادگي:
رشته تحصيلي:
نام دانشگاه محل اخذ دوره کارشناسي:
دروس جبراني که نامبرده ملزم به گذراندن آن ميباشد:
نام درس

تعداد واحد

توضيح

نظر کارشناس دانشکده :با بررسي کارنامه دوره کارشناسي نامبرده ملزم به اخذ دروس مذکور ميباشد.
امضا کارشناس دانشکده
نظر مدير گروه :مورد تايید است
امضا مدير گروه دانشکده
نظر مدير تحصيالت تکميلي :مورد تايید است
امضا مدير تحصيالت تکميلي دانشکده

دانشجو :دروس جبراني مندرج در جدول به اطالع اينجانب …………………………… به شماره
دانشجويي ……………… رسید .اينجانب متعهد به اخذ دروس ميباشم و کلیه عواقب عدم اخذ دروس در
صورت ارائه آن به عهده اينجانب ميباشد.
تاريخ و امضا دانشجو
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