معادلساسی ياحد َای درسی گذراودٌ ضدٌ قبلی
هؼادلساشی ٍاحد ّای دزسی گرزاًدُ شدُ لبلی
مادٌ  –۷۶هؼادلساشی ٍاحد ّای دزسی گرزاًدُ شدُ پریسفتِ شدگاًی کِ لبال دزٍسی زا دز یکی اش ٍاحد ّای داًشگاّی ٍ یا
سایس هَسسات آهَشش ػالی هؼتبس داخل یا خازج اش کشَز گرزاًدُ اًد ،هشسٍط بِ شسایظ شیس است:
 ۷۶-۱داًشجَ با تَجِ بِ سَابك تحصیلی خَد هجاش بِ تحصیل دز زشتِ جدید باشد.
 ۷۶ – ۲داًشجَ اش عسبك آشهَى سساسسی ٍازد داًشگاُ یا هَسسِ آهَشش ػالی لبلی شدُ باشد.
 ۷۶ – ۳دزٍس گرزاًدُ شدُ لبلی اش ًظس تؼداد ٍاحد دزسی کوتس اش تؼداد ٍاحد دزسی دٍزُ جدید وباضد.
 ۷۶ -۴محتًای آمًسضی دزٍس گرزاًدُ شدُ حدالل  ۰۸%با هحتَای دريس مطابٍ دز زشتِ جدید هغابمت داشتِ ٍ
ًوسُ ّس یک اش دزٍس کوتس اش ً ۱۲باشد.
تبصسُ  – 1هؼادلساشی دزٍس تَسظ  ۳وفز اش اػضای گسٍُ آهَششی ذیسبظ دز ٍاحد ّای داًشگاّی پریسًدُ داًشجَ با زػایت
هَازد فَق اًجام هی شَد.
تبصسُ ً – 2وسات دزٍس پریسفتِ شدُ ػیٌا دز کازًاهِ داًشجَ ثبت هیشَد ٍ دز تؼییي هیاًگیي ًیوسال هحاسبِ ًوی گسدد ٍلی
دز هیاًگیي کل ًوسات دز پایاى دٍزُ هحاسبِ خَاّد شد.
تبصسُ  – 3بِ اشای ّس ٍ 20احد دزسی هؼادلساشی ٍ پریسفتِ شدُ ،یک ًیوسال ٍ کسسی اش ٍاحدّای بالیواًدُ کِ اش ٍ 12احد
کوتس ًباشد ًیص یک ًیوسال اش هدت هجاش تحصیل کسس هی گسدد.
تبصسُ  – 4پریسفتِ شدگاى آشهَى سساسسی دز دٍزُ ّای کارداوی ي کارضىاسی چٌاًچِ لبال دزٍسی زا دز یکی اش دٍزُ ّای
کازداًی یا کازشٌاسی گرزاًدُ باشٌد بسابس هفاد هادُ  67آییي ًاهِ آهَششی ٍ بٌد ّای هسبَط لابل هؼادلساشی است.
تبصسُ  - 5دزٍس فازؽ التحصیالى هماعغ کازداًی ٍ کازشٌاسی کِ دز آشهَى ٍزٍدی هماعغ کازداًی یا کارضىاسی رضتٍ یا
گزایص دیگسی پریسفتِ هی شًَد بسابس هفاد هادُ  67آییي ًاهِ آهَششی ٍ بٌد ّای آى لابل هؼادلساشی است.
 کوتس اس  ۱%سال اش شهاى فازؽ التحصیلی ذز هماعغ لبلی گرشتِ باشد.
تبصسُ ّ – 6صیٌِ هؼادلساشی ّس ٍاحد دزسی بسابس یک سَم شْسیِ هتغیس دزس هسبَط هغابك با آخسیي دستَزالؼول شْسیِ هی
باشد.
تبصسُ  - 7هؼادلساشی ٍ پریسش دزٍس گرزاًدُ شدُ داًشجَیاى اًتمالی ٍ هیْواى بس اساس هادُ  ٍ 52تبصسُ ّای آى اًجام پریس
است.
تبصسُ  -8هؼادلساشی دزٍس ػوَهی ٍ تسبیتی داًشجَیاى ٍ فازؽ التحصیالى هساکص تسبیت هؼلن با دزٍس داًشگاّی بس اساس
هصَبِ جلسِ  288شَزای ػالی بسًاهِ زیصی هَزخ  13/9/73کِ ضویوِ ایي آییي ًاهِ هی باشد اًجام هی گیسد.
تبصسُ  -9هؼادلساشی باید دز ویمسال ايل شسٍع بِ تحصیل داًشجَ اًجام شَد لیکي چٌاًچِ بدالیلی بتاخیس افتد اًجام آى باید
با همسزات شهاى شسٍع بِ تحصیل داًشجَ صَزت گیسد.
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