معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

ماده  : 76معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني که قبال دروسي را در
يکي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از کشور
گذرانده اند  ،مشروط به شرايط زير است:
 76-1دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.
 76 - 2دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده
باشد.
 76 - 3دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي کمتر از تعداد واحد درسي دوره
جديد نباشد.
 76 -4محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل  08%با محتواي دروس مشابه در رشته
جديد مطابقت داشته و نمره هر يک از دروس کمتر از  12نباشد.
تبصره  - 1معادلسازي دروس توسط 3نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي
دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود.
تبصره  - 2نمرات دروس پذيرفته شده عينا در کارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين
نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين کل نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شد.
تبصره  - 3به ازاي هر  28واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده ،يک نيمسال و کسري از
واحد هاي باقيمانده که از  12واحد کمتر نباشد نيز يک نيمسال از مدت مجاز تحصيل کسر مي
گردد.
تبصره  - 4پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي کارداني و کارشناسي چنانچه قبال
دروسي را در يکي از دوره هاي کارداني يا کارشناسي گذرانده باشند برابر مفاد ماده  76آيين
نامه آموزشي و بند هاي مربوط قابل معادلسازي است.
تبصره  - 5دروس فارغ التحصيالن مقاطع کارداني و کارشناسي که در آزمون ورودي مقاطع
کارداني يا کارشناسي رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفاد ماده  76آيين نامه
آموزشي و بند هاي آن قابل معادلسازي است.
تبصره  - 7هزينه معادلسازي هر واحد درسي مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد.
تبصره  - 6معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اساس
ماده  52و تبصره هاي آن انجام پذير است.
تبصره  -0معادلسازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم با
دروس دانشگاهي بر اساس مصوبه جلسه  200شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  13/9/63که
ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي گيرد.
تبصره  -9معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود ليکن چنانچه
بداليلي بتاخير افتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد .

