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باسمه تعالی

فرم درخواست معادل سازی دروس
وزارت علوم تحقیقات وفناوری
موسسه آموزش عالی آیندگان

ریاست محترم موسسه آموزش عالی آیندگان

سالم علیکم
احتـرامـاً اینجانـب ................................................دانشجـوی رشتـه.....................................ورودی ......................مقطع  ...................................بـا تـوجـه بـه اینکـه قبالً دروسی را
در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی  .......................................گـذراندم  ،درخـواست دارم بـا تـوجه بـه اصـل ریـز نمـرات پیوستی دروس گذرانده قبلی معادل سازی
شود.
مقررات آموزشـی معـادل سازی دروس دانشجـویان
-1دانشگاه و موسسه آموزش عالی می بایست مورد تائید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی باشد.
 -2دانشجو می بایست اصل ریز نمرات تائید شده و ممهور به مهر را از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی اخذ و ضمیمه نماید.
 -3نمره دروس گذرانده قبلی می بایست حداقل  12باشد ،درغیر اینصورت قابل معادل سازی نمی باشد.
 -4درس گذرانده قبلی از نظر تعداد واحد نباید کمتر از درس جدید باشد.
 -5درس گذرانده قبلی از نظر نوع درس ( نظری  ،عملی و نظری – عملی ) می بایست همانند درس جدید باشد
 -6محتوای آموزشی دروس گذرانده قبلی می بایست حداقل  %80با محتوای دروس مشابه در رشته یا گرایش جدید مطابقت داشته باشد
 -7دروس جبرانی  ،کارآموزی  ،کارورزی  ،پروژه  ،طرح معماری  ،تمرین دبیری  ،کارگاهی و عملیات صحرایی  ،سمینار و پایان نامه قابل معادل سازی نمی باشد
 -8به ازاء هر  12تا  20واحد درسی یک نیمسال از سنوات تحصیلی مجاز دانشجو کسر می گردد.
 -9معادل سازی درس با درس انجام می شود و یک درس با چند درسی و یا برعکس قابل معادل سازی نمی باشد.
 -10دروس گذرانده در مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته قابل معادل سازی نمی باشد.
 -11دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته که مدرک کاردانـی اخذ نموده اند و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند دروس مازاد بر  70واحد درسی گذرانده و با رعایـت بنـد هـای فـوب قابـل
معادلسازی است.
 -12دروس گذرانده در در هر مقطع در صورت انصراف یا اخراج قابل معادلسازی می باشد و در صورت فارغ التحصیلی در همان مقطع و پذیرش مجدد در آن مقطع صورت نمی گیرد.
-13دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدیدبررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شـودکه بـه تشـ یر گـروه آموزشـی بـا
دروس رشته یا گرایش جدید  ،اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب)داشته باشد و نمره هر یک از آن ها کمتر از  12نباشد در این صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمره آن ها با احتسـاب در
معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.
 -14نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب نمی شود.

امضاء و تاریخ دانشجو

اظهار نظر کارشناس محترم آموزش
امضاء کارشناس آموزش

اظهار نظر مدیر گروه محترم رشته .............................
با توجه به آیین نامه آموزشی فقط دروس ذیل قابل معادل سازی می باشد.
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی
با توجه به تایید مدیر گروه دروس نامبرده جهت طرح در شورای آموزشی بالمانع است.
با توجه به عدم تایید مدیر گروه مربوطه دروس نامبرده قابل معادل سازی نمی باشد.

امضاء مدیر گروه

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

