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  وزارت ع�وم، 

گاه ��ی و �� �ش
 ایدا

  

  بسمه تعالی

  

  اينامه اجرایی معادل سازي واحدهاي درسی دانشگاه فنی و حرفهشیوه

  

نامه آیین 28معادل ســازي و پذیرش واحدهاي درســی گذرانده شــده دانشــجو با رعایت ضــوابط ذکر شــده در ماده  

  باشد:و شرایط زیر مجاز می 93مصوب اسفند آموزشی 

 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد. -1

دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و      -2

 باشد.یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

ص  -3 شوراي عالی برنامه          تح صوب  سه آموزش عالی قبلی مطابق برنامه م س شگاه یا مؤ شجو در دان  ریزيیل دان

 باشد. آموزشی وزارت متبوع

جدید به تشخیص گروه   يبا دروس رشته  درصد  80حداقل  محتواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو    -4

هاي دولتی) و کمتر از (براي دانشگاه  12یک از دروس کمتر از  و نمره هر آموزشی اشتراك محتوایی داشته   

 .کاربردي) نباشد -علمیجامع هاي غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد و (براي دانشگاه 14

 دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد. -5

ي کاردانی  در دورهده شده در مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی    تطبیق و معادلسازي واحدهاي درسی گذران   -6

 باشد.می واحد 40ي کارشناسی پیوسته حداکثر تا واحد و در دوره 20پیوسته و ناپیوسته حداکثر 

ــگاه  -7 ــده در دانشــگاه پیام نور و دانش ــورت غیرحضــوري یا  واحدهاي گذرانده ش هایی که درس/ دروس به ص

با دروسی که در این دانشگاه به صورت     اند، قابل معادل سازي  شده و گذرانده شده   مجازي(الکترونیکی) ارائه

 باشند.نمیشوند، حضوري ارائه می

لیکن چنانچه به دالیلی به تأخیر افتد   .معادلسازي باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود       -8

 گیرد.انجام آن باید با مقررات زمان شروع تحصیل دانشجو صورت 

یا کارشــناســی  ودي مقاطع کاردانی مقاطع کاردانی و کارشــناســی که در آزمون ور دانش آموختگاندروس  -9

 قابل معادلسازي است. ،رشته یا گرایش دیگري پذیرفته می شوند

ــد براي دوره   -10 ــناســی ارش ــناســی قابل بررســی و  دروس اصــلی و جبرانی مقطع کارش هاي کاردانی و کارش

 باشد.معادلسازي می

 شود.هاي آموزشی ذیربط در مرکز پذیرش دانشجو انجام میادل سازي و پذیرش دروس توسط گروهعم -11

شود ولی در میانگین کل   نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی       -12

 شود.می محاسبه دانشجو
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شده     20 تا 12به ازاي هر  -13 سازي و پذیرفته  سی معادل سري از واحدهاي پذیرفته      ،واحد در سال و ک یک نیم

 شود.مدت مجاز تحصیل کسر می ازیک نیمسال  نیزواحد نباشد  12شده که کمتر از 

 باشد.شبانه نیاز به دریافت هزینه نمی هاي روزانه یاازاي تطبیق واحدهاي درسی در دورهبه   -14

 .گذرانده شده در مراجع غیر دانشگاهی ممنوع خواهد بود درسی هايواحدمعادل سازي   -15

  نحوه اجرا:

دانشجو موظف است در اولین فرصت و حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی پس از پذیرش، فرم مربوط      .1

  دهد. تحویلبه اداره آموزش تکمیل و خود را  معادل سازي واحدهاي درسیبه 

صره:  چنانچه به هر دلیل دانشــجو در موعد مقرر تقاضــاي تطبیق واحد را به اداره آموزش ارائه ننماید،   تب

  موعد مذکور قابل تمدید نبوده و تطبیق واحد میسر نخواهد بود.

دانشــجو در موعد مقرر تحویل اداره آموزش شــده ولی اخذ کارنامه نمرات تأیید شــده در   چنانچه تقاضــاي  .2

  تطبیق واحد بالمانع است. ،مؤسسه قبلی بعد از موعد مقرر ارسال شود

سی         .3 شده بعد از برر شجو به همراه کارنامه ریز نمرات تأیید  ست دان شی گروه و اعالم نظر درخوا (مدیر  آموز

  نهایتاً توسط معاون آموزشی تأیید و امضا شود. گروه)، گروه و دو نفر از اعضاي

اداره آموزش بعد از دریافت واحدهاي تطبیق شده ضمن اعالم آن به دانشجو، واحدهاي مذکور را در ابتداي     .4

 کارنامه کامپیوتري دانشجو به عنوان واحدهاي تطبیق شده ثبت نماید.

شد می توان    .5 صورتیکه تعداد واحد یک درس کمتر با سی مرتبط را با یک      در  صورت تلفیقی چند واحد در ب

صاب نمرات         سهاي تطبیقی نباید از حدن صورت میانگین نمرات در سازي نمود، در هر  درس تطبیق و معادل

 تطبیق شده کمتر باشد.

سازي دروس دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه   .6 سی پیوسته      اي که در دورهمعادل شنا ي کار

 شوند، بالمانع است.پذیرفته می

به تصویب رسید و پس از ابالغ الزم   25/05/94این شیوه نامه در چهارمین جلسه شوراي آموزشی دانشگاه مورخ 

 باشد.االجرا می

 

 


