
 آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

 فرم تقاضاي استفاده از جبران معدل

 ...................................................................................... : مدير محترم گروه رشته

 با سالم و احرتام

                                             مقطع   ................................................... دانشجوي رشته ..................................................................... اينجانب

 

 .متقاضي استفاده ازآئين نامه آموزشي جهت جبران معدل كل خود مي باشم ...................................................... به شماره شناسايي
نمايم ضمن رعايت كليه موارد، مسؤليت انتخاب  اين برگه با آگاهي كامل از موارد مذكور، تعهد مي پشتبا مطالعه مفاد ذكر شده در  ضمناً

 .صحيح دروس به عهده اينجانب باشد

 نام دروس مورد تقاضا جهت جبران معدل
    

    

    

    
 

 :ء امضا                 ................................ : تاريخ .................................................................... : نام و نام خانوادگي
                       

 
 كارشناس محترم آموزش

 .باشد نامه آموزشي جهت جبران معدل را دارا مي  طبق ليست تطبيق پيوست، دانشجو شرايط استفاده از آئين

   هر گروهو مُء امضا  ............................... : تاريخ ....................................................... نام و نام خانوادگي مدير گروه
 

 
 

 كارشناس محترم اداره برنامه ريزي آموزشي

  در صورت نياز،نمايد و  آموزشي جهت جبران معدل استفاده مياز آئين نامه   ................... بررسي صورت گرفته، دانشجو براي بار با عنايت به
 .ون موارد خاص آموزشي را اخذ نموده استيمجوز كميس

 

  : ءامضا  .................................... :  تاريخ .............................................................. : كارشناس آموزش نام و نام خانوادگي

 

 اداره محترم خدمات آموزشي

  .گردد ر سيستم بايگاني ديجيتال انجام گرديد و جهت درج در پرونده ارسال مي، اسكن داقدام الزم صورت پذيرفت
 

 

 : ءامضا   ..................................... : تاريخ  ................................................................. : كارشناس امور برنامه نام و نام خانوادگي

 

  دكتراي تخصصي 

  59كارشناسي ارشد ورودي قبل از 

 و بعد از آن 59كارشناسي ارشد ورودي 

 كارشناسي پيوسته  

 پيوستهاكارشناسي ن  

 

 

  

 



 نكات مهم

 .اخذ نمايند را جهت جبران معدل دروسي مازاد بر تعداد واحد مصوب رشته گرايش باشند نميز مجادانشجويان  ،دركليه مقاطع -
 

 مقطع دكتراي تخصصي

و  اند با ارائه تعهد نگرديده 61معدل كل آموزشي را به اتمام رسانده و موفق به كسب دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي كه كليه دروس دوره 
 .اخذ نمايندمجدداً را  61تا  61توانند جهت جبران معدل كل، دروسي با نمره بين  مجوز كميسيون موارد خاص آموزشي مي اخذ

 

 5931وروديهاي قبل از سال  ،مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

داشته باشند، درصورتي كه حداكثر مدت مجاز  61نگين كل نمرات كمتر از وياني كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره، ميادانشج
 .دناخذ نمايرا جهت جبران معدل  اند گرفته 61تا  61 بينواحد از دروسي كه در آنها نمره  61ند تا نتوا به پايان نرسيده باشد، مي آنها تحصيل

 
 و بعد از آن 5931وروديهاي  ،مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

باشد دانشجو بايد با رعايت سقف مجاز  61كمتر از  ،گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره چنانچه ميانگين كل نمرات دانشجو پس از .6
هاي دميانگين كل واح( 61تا  61بين ) گذرانده است 61واحد از درسهائي كه با نمره كمتر از  61سنوات تحصيلي با اخذ حداكثر 

چنانچه نمره يا نمرات دانشجو در دروس . شود به وي داده مي نامه اجازه دفاع از پاياندر اين صورت  ،برساند 61را به حداقل  گذرانده
 .ان معدل كل كمتر يا برابر نمره قبلي باشد، اين نمره يا نمرات بي اثر خواهند شدانتخابي براي جبر

واحد دروس  61معدل كل، حداكثر تواند پس از گذراندن كليه واحدهاي آموزشي و قبل از دفاع از پايان نامه جهت ارتقاي  دانشجو مي .1
چنانچه نمره يا نمرات دانشجو در درس يا . اخذ نمايد را طي يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي مجدداً گذرانده قبلي

 .بلي باشد اين نمره يا نمرات بي اثر خواهد شددروس انتخابي كمتر يا برابر نمره ق

 
 مقطع كارشناسي

اند درصورت تمايل براي باالبردن ميانگين كل نمرات و كاهش  دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده .6

 . را در يك نيمسال اخذ نمايند نظريهاي واحد از درس  61توانند در پايان دوره حداكثر  تعداد نيمسالهاي مشروطي خود مي

دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمايل براي باالبردن ميانگين كل نمرات و كاهش  .1

 . درا در يك نيمسال اخذ نماين نظريهاي واحد از درس  11تعداد نيمسالهاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداكثر 

تواند به صورت معرفي به استاد  واحد انتخاب نمايد مي 1به ميزان  نظري چنانچه دانشجو جهت جبران معدل حداكثر دو درس .3

 (.اده كرده باشدولو اينكه قبال از جبران معدل ترمي استف) بگذراند

گردد ولي چنانچه نمره اخذ شده  اثر مي نمره اخذ شده هر درس چنانچه باالتر از نمره كسب شده قبلي آن درس باشد، نمره قبلي بال .1
 .گردد كمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در كارنامه ثبت و بال اثر مي

ي كميته أقرآن كريم و دروسي كه ر آشنايي با،  (ره) دروس عملي، عملي نظري، جبراني، پيش دانشگاهي، وصاياي حضرت امام .9

 .    بصورت جبران معدل اخذ نمود تواننمي دارند، انضباطي را

 


