
 EP/F023شناسه مدرک:

 89ویرایش: آبان 

 2از  1شماره  صفحات: 

 فرم پذیرش دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 

ی تائید گروه به اداره تحصیالت تکمیلاز پس صفحه درج شده(، تکمیل و پشت مربوطه )که مواد مهم آن در نامهشیوهبا توجه به بایستی این فرم 

 تحویل داده شود.دانشگاه 

 ...............................رئیس محترم بخش  /محترم گروه مدیر

 مقطع کارشناسی ارشد/ .......................................به شماره دانشجویی ..........................................دانشجوی رشته  ................................................با توجه به اینکه خانم/آقای

نمرات  اخذ نموده است، لذا تصویر ریز ..........................................دروس زیر را در گروه/دانشکده/دانشگاه ............................سال تحصیلی ......................ی در نیمسالدکتر

( به طور 2س را در جدول شماره )گردد. خواهشمند است نتیجه تطبیق درو( تکمیل گردیده، برای تطبیق و معادلسازی ارسال می1مربوطه که در جدول شماره )

 ید.         یارسال فرما تحصیالت تکمیلی اداره رم تکمیل شده را بهفکامل درج و 

                                                                                                                                                        

 :کارشناس تحصیالت تکمیلی نام و امضاء                                                                                                                     

 

 (1جدول شماره )

/ پردیس آموزش این قسمت توسط اداره 

 تکمیل گردد.دانشکده مستقل 

 (2دول شماره )ج

 تکمیل گردد.بخش / گروه توسط این قسمت 
 روس با عالمت ضربدر مشخص شود(د)وضعیت پذیرش 
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 کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی

 ثبت شد. معادلسازی شده دروس 
 

  گردد.  عودت می ......................................................به علت 

 
 نام و امضاء معاون مدیریت تحصیالت تکمیلی:

 محترم تحصیالت تکمیلیمعاون 

 تعداد واحدها به قرار زیر مورد تأیید است.
 

  .............تعداد واحدهای پذیرفته شده: 

 ............. تعداد واحدهای پذیرفته نشده )بی اثردرکارنامه(:
 

 مدیر گروه:رئیس بخش / نام و امضا 

 

 ............. تعداد واحدهای پذیرفته شده:

 

 ............. :(اثر در کارنامه)بی رفته نشدهتعداد واحدهای پذی

 
 

 نام و امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلی:

 

 



 

 

  موادی از مقررات آموزشی و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 

س در همتان ورش آن دریپتذ یت گذرانتده و متقا تیتک کدرشتته بتا موفقیاست که دانشجو در  یرش دروسیمعرف پذ ،ق دروسیتطب

رش آن در یپتذ یک کدرشتته قتبالگ گذرانتده و متقا تیتاستت کته دانشتجو در  یرش دروستیمعرف پذ ،دروس یسازکدرشته است. معادل

 است.  یمتفاوت با کدرشته قبل یاکدرشته

دانشتکده معتاون گتروه مستتقل /  متدیر( و بختشز کسب نظر شتورای بخش )پس انظر رئیس بر اساس درخواست دانشجو و : 1تبصرة 

   رد.یگیکد رشته دانشجو انجام م ی( تا سقف واحدها/ رسالهنامهق دروس دانشجو )بجز پایانیتطب

-دانشکده و با شرایط زیتر امکتانمعاون ( و مدیر گروه مستقل / بخش)پس از کسب نظر شورای  سازی دروس با نظر رئیس بخشمعادل

 ت:پذیر اس

 پذیرش دانشجو برای ورود به دوره، مورد تأیید وزارت باشد. -الف

سازی در آن گذرانتده شتده استت، متورد تأییتد وزارت که دروس درخواست شده برای معادل یرشته تحصیلی دانشجو در دانشگاه -ب

 باشد.

 باشد. / دکتریارشددروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع کارشناسی -ج

( و مدیر گروه مستقل / بخش)پس از کسب نظر شورای  سازی شده باید به تشخیص رئیس بخشآموزشی دروس معادل محتوای -د

 کمتر باشد.  14و برای دکتری از  12نباید از برای کارشناسی ارشد نمره آنها  و اشتراك داشته %88دانشکده حداقل معاون 

( بیشتر / رسالهنامه)بدون در نظرگرفتن واحد پایانسازی شده دانشجو نباید از نصف کل واحدهای دوره تعداد واحد دروس معادل -هـ

 گردد. 

  د باشد.ید کمتر از تعداد واحد درس رشته جدینبا یسازمعادل یشده برات تعداد واحد درس درخواستو

معتدل هتای قبتل در محاستبه هق شتده از دوریهمان )تغییر رشته و ...( و دروس تطبیسازی شده غیرمهای دروس معادلنمره :2تبصرة 

   گردد.های دانشجو منظور میشود ولی در محاسبة میانگین کل نمرهنیمسال محسوب نمیهای نمره

، اعم از قبولی یا مردودی و سوابق آموزشی عیناگ در متقا ی تطبیق واحد تمام نمرات دروس دانشجوی میهمان و انتقال :3تبصرة 

شود ولی در رگرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن نیمسال محاسبه مینیمسال تحصیلی با در نظ معدلشود. کارنامه دانشجو ثبت می

 گردد. کل دانشجو صرفاگ نمرات دروس پذیرفته شده منظور میمعدل محاسبه 

ها/ موسسات غیرانتفاعی، ق دروس مؤسسات دولتی که زیرمجموعة وزارت نیستند و همچنین دانشگاهیسازی و تطبمعادل :4تبصرة 

سازی صرفاگ برای دانشجویان دوره پردیس خودگردان امکان معادلپذیر نیست. امکان خودگردان یهاسیهای مجازی و پردهرشت نور،پیام

 دروس با پردیس وجود دارد. 

، یک نیمسال از واحد برای دکتری 18تا  6برای کارشناسی ارشد و هر  سازی شدهواحد از دروس معادل 14تا  8به ازای هر  :5 تبصرة

 شود. سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می

 
 
 

 
 


