
 

 موسسه آموزش عالی صدرالمتالهینمعادلسازی  دستورالعمل

 اولین انیپا تا حداکثر و فرصت نیاول در دیجد شده رفتهیپذ یدانشجو یآموزش نامه نییآ براساس -1

 واحد ای مرکز آموزش به خود شده دیتائ زنمراتیر ارائه به موظف ،رشیپذ از بعد یلیتحص مسالین

 یتقاضا مقرر موعد در دانشجو لیدل هر به چنانچه و باشد مین دیتمد قابل فرصت نیا .باشد یم مربوطه

مگر با نظر  بود نخواهد سریم یمعادلساز و نبوده دیتمد قابل وربمذ موعد ندهد ارائه را خود یمعادلساز

 شورای آموزشی

 شیپ مدرک فاقد و(  وستهیپ)  یکاردان مدرک یدارا که وستهیپ یکارشناس مقطع در شده رفتهیپذ انیدانشجو -2

 .باشد ینم یمعادلساز قابل آنان یکاردان مقطع یواحدها از کی چیه ، هستند یدانشگاه

 ینم یمعادلساز قابل وستهیناپ یکارشناس مقطع شدگان رفتهیپذ یبرا ، یکاردان مقطع در شده گذرانده یواحدها -3

 . باشد

 . است رشیپذ قابل یعموم دروس صرفاًو آموزشکده های فنی و حرفه ای  معلم تیترب مراکز از -4

 با یقبل شده گذرانده یها درس یآموزش یمحتوا و باشد یکی ستیبا یم واحد تعداد درس، نیعناو یمعادلساز یبرا -5

 گروهمدیر بعهده آن صیتشخ ،باشد داشته مطابقت دیبا دیجد رشته در مشابه یواحدها یمحتوا(  درصد هشتاد% ) 08

 . است یآموزش

 درارشد  در مقطع کارشناسی 14و  و کارشناسی یکاردان مقطع در 12 حداقل درس هر درمیبایست  دانشجو نمره -6

 یدولت ریغ موسسات ، یاسالم آزاد دانشگاه دانشگاههای دولتی، یبرا ارها،یمع ریسا در آن معادل و ستیب تا صفر اریمع

 . باشد یکاربرد یعلم جامع دانشگاه و یانتفاع ریغو 

 یم یساز معادل و یبررس قابل یکارشناس و یکاردان یها دوره یبرا ارشد یکارشناس مقطع یجبران و یاصل دروس -7

 . باشد

) به جز موارد خاص که تصمیم گیری در مورد آن به عهده شورای سال است 5حداکثر زمان طی شده از مدرک قبلی  -0

 و بیش از این زمان تطبیق انجام نخواهد گرفت. آموزشی است(

 در شرکت شرط به باشد گذرانده یعال موسسات ای و ها دانشگاه ریسا در را یدرس یواحدها دانشجو کهیصورت در -9

 سازمان از را یقبول یگواه دیبا دانشجو)  الزم حدنصاب نمره کسب و کشور آموزش و سنجش سازمان جامع امتحان

 ستیبا یم یداخل و معادل یها دوره مدارک . باشد یم یبررس قابل(  دینما ارائه دانشگاه به و اخذ کشور آموزش سنجش

 باشد شده برگزار یزیر برنامه و تیریمد سازمان ای یفناور و قاتیتحق علوم وزارت مجوز با

 در  یانتفاع ریغ و یردولتیغ موسسات و ها دانشگاه کل مقطع گذرانده شده یدرس یواحدها تعداداز % 58 حداکثر -18

 .است یساز معادل قابل ، طیشرا ریسا داشتن صورت



 قیتطب یدرس واحد 28تا  15 هر یازا به ، باشند شده رفتهیپذ ریفراگ ای یسراسر کنکور قیطر از که یانیدانشجو -11

 .شد خواهد کسر دانشجو مجاز سنوات مجموع از مسالین کی ، شده

 در دانشجو رشیپذ سال از ، ها دانشگاه ریسا از یانتقال انیدانشجو ای و رشته رییتغ انیدانشجو مجاز سنوات شروع -12

 .شد خواهد محاسبه ریفراگ ای یسراسر آزمون

 .شود یم انجام فوق موارد تیرعا با مربوطه یآموزشـ گـروهمدیر توسـط دروس سـازی معـادل -13

 ینم محاسبه مسالین نیـانگیم نیـیتع در و شـود یمـ ثبـت دانـشجو کارنامـه در ناًیع شده رفتهیپذ دروس نمرات -14

 .شد خواهد محاسبه دوره انیپا در نمرات کل نیانگیم در یول گردد

 مطرح یآموزش یشورا در گروه ریمد توسطو تفسیر این دستورالعمل و موارد خاص  نامه نییآ زا خارج موارد هرگونه -15

 تصمیم گیری خواهد نمود.و شورا در مورد آن 

 الزم االجرا خواهد بود. 22/7/94مورخ این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن در شورای آموزشی یعنی  -16

 

  

 
 
 

 




