
 
  شيوه نامه معادل سازي و تطبيق دروس 

 در دانشگاه صنعتي شيراز
  
 مقدمه

  
آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته  20ماده  1و تبصره  28در اجراي ماده 

اين شيوه نامه تهيه  4/7/1394و  16/12/1393مصوب شوراي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 
  گرديده است. 

 تعريف ها
  

  هاي زير در اين شيوه نامه به كار مي رود.براي رعايت اختصار، واژه  .1ه ماد
  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

  منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي است.  موسسه:
  منظور دانشگاه صنعتي شيراز است. دانشگاه:

  نشگاه است.كوچكترين واحد سازماني آموزشي و يا پژوهشي دا گروه آموزشي:
  منظور شوراهاي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه است. شورا:

واحد درسي 130شود و حداقل با گذراندن مقطع تحصيلي است كه پس از مقطع متوسطه آغاز مي مقطع كارشناسي:
  شود.طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي

 32تا  28شود و حداقل شامل مقطع تحصيلي است كه پس از مقطع كارشناسي آغاز مي مقطع كارشناسي ارشد:
  واحد درسي است. 

شود و اي آغاز ميمقطع تحصيلي است كه پس از مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه مقطع دكتري تخصصي:
  كند.فرد طبق برنامة درسي مصوب، مدرك دكتري دريافت مي

هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات عب فرعي از گروهيكي از ش رشته تحصيلي:
  انجامد.هاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص ميگروه

  است. و دكتري كارشناسي ارشد ،منظور آيين نامه آموزشي مقطع هاي كارشناسي آيين نامه:
ع هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و مشغول فردي است كه در يكي از مقط دانشجو:

  به تحصيل است.
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فردي است كه يكي از مقطع هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي  دانش آموخته:
  يا مدارك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد.

  فرايندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري كند. انصراف تحصيل:

دانشجويي است كه بنا بر يكي از داليل مندرج در آيين نامه وزارت از ادامه تحصيل محروم  دانشجوي اخراجي:
  گرديده است.

ل تحصيلي يا زمان معادل آن هايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يك نيمسامقدار مفاهيم يا مهارت واحد درسي:
  شود.در نظر گرفته مي

  ست.ا هشد پذيرفتههاي ورودي موسسه ها  نموآزيكي از  طريقاز نشجو دا كه ستا موسسه اي موسسه مبدا:
ر تغيي با امتو لنتقاا و يا لنتقاا ،ميهماني يتقاضا تحصيل مهادا جهت نشجودا كه ستاموسسه اي  :مقصدموسسه 

  .آن را دارد شته بهر
تحت شرايط خاص و در صورت موافقت موسسه هاي مبدا و مقصد به   كه ستا نشجوييدا :نميهما ينشجواد

  صورت موقت براي تعداد نيمسال هاي تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل خود مي نمايد.
همان مقطع و  همان دوره ديگر در همان رشته، موسسهبه  موسسه تغيير محل تحصيل دانشجو از يك منظور انتقال:
  مي باشد. تحصيلي
ديگر در همان  موسسهبه  موسسه دانشجو از يك يتحصيلو رشته تغيير محل منظور  :توام با تغيير رشته انتقال

  مي باشد. مقطع تحصيلي
عنوان و تعداد واحد با  روند بررسي پذيرش درسي است كه دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر تطبيق:

  يكي از دروس رشته اي كه در دانشگاه پذيرفته شده است يكسان مي باشد.
روند بررسي پذيرش درسي است كه دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر عنوان و يا تعداد  معادل سازي:

يكسان نمي باشد اما سرفصل آن درس واحد با هيچ يك از دروس رشته اي كه دانشجو در دانشگاه پذيرفته شده است 
  درصد اشتراك محتوايي دارد.  80با يكي از دروس رشته پذيرفته شده دانشجو بيش از 

نظام آموزش عالي كه دانشجويان بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصيل  آموزش رايگان:
  كنند.مي

مدت تعهد مي باشد كه كليه دانشجويان بهره مند از آموزش رايگان مكلف به خدمت  تعهد خدمت آموزش رايگان:
 آن در ايران مي باشند.
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 مواد عمومي
  

  تطبيق و معادل سازي دروس با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكان پذير است. .2 ماده
  الف) پذيرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تاييد وزارت باشد.

  موسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت باشد.ب) 
  ج) سرفصل دروس گذرانده دانشجو در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت باشد.

 تطبيق و معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي و دوره هاي آموزشي به زير صورت مي گيرد. .3 ماده
  

  شيوه آموزشي قابل معادل سازي  شيوه آموزشي
  غير حضوري  نيمه حضوري  حضوري

  *  *  *  حضوري
  *  *    نيمه حضوري
  *      غير حضوري

  

  دوره آموزشي قابل معادل سازي  دوره آموزشي
  الكترونيكي  پرديس دانشگاهي  نوبت دوم  روزانه

  *  *  *  *  روزانه
  *  *  *    نوبت دوم

  *  *      پرديس دانشگاهي
  *        الكترونيكي

  
آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه، دروسي كه دانشجويان دوره پرديس دانشگاهي با به تشخيص شوراي  .تبصره

  دانشجويان دوره روزانه گذرانده اند، مي تواند در دوره هاي روزانه و نوبت دوم مورد تطبيق و معادل سازي قرار گيرد.
سي بيشتر جهت تمامي متقاضيان تطبيق و معادل سازي از دروس با واحد درسي كمتر به دروس با واحد در  .4ماده 

  مجاز نمي باشد.
در آن شده  يو معادل ساز يقيدروس تطبنحوه محاسبه تعهد خدمت آموزش رايگان براي نيمسال هايي كه  .5 ماده

 ثبت شده است، مطابق با دستور العمل مصوب وزارت است.
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 اخراجيتطبيق و معادل سازي دروس دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و 
  

ي دروس دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي با درخواست فرد متقاضي در و معادل ساز قيتطب .6 ماده
 دروس مورد نظر ايشان بررسي خواهد شد. 

، سمينار، پايان نامه 3درصد واحد هاي درسي (بجز دروس پروژه، كارآموزي، پروژه آز الكترونيك  40حداكثر . 1تبصره 
سي ارشد و رساله دكتري) مقطع تحصيلي كه فرد در آن پذيرفته شده است، قابل پيشنهاد جهت تطبيق و كارشنا

  معادل سازي مي باشد. 
واحد از دروس تطبيقي و معادل سازي شده دانشجويان در مقطع كارشناسي يك نيمسال از  20به ازاي هر .2 تبصره

  سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.
 كي ي ارشددر مقطع كارشناس انيدانشجوواحد از دروس تطبيقي و معادل سازي شده  14به ازاي هر  .3 تبصره

  .شود يدانشجو كاسته م يلياز سنوات مجاز تحص مسالين
در خصوص دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي، به تشخيص گروه آموزشي كليه دروس گذرانده   .7ماده 

در دانشگاه هاي دولتي و مجتمع و مراكز آموزش عالي و فقط دروس عمومي گذرانده در دانشگاه هاي پيام نور، دانشگاه 
 يرفته مي شود.آزاد اسالمي و موسسات غيرانتفاعي با حداقل نمره به شرح ذيل پذ

  

  مقطع تحصيلي

  حداقل نمره

مجتمع و مراكز آموزش   دانشگاه هاي دولتي
  عالي

دانشگاه هاي پيام نور، 
دانشگاه آزاد اسالمي و 
  موسسات غيرانتفاعي

  14  14  12  كارشناسي

هيچ يك از دروس پذيرفته   16  14  كارشناسي ارشد
  نمي شود.

 رفتهياز دروس پذ كي چيه  16  دكتري
  شود. ينم

 رفتهياز دروس پذ كي چيه
  شود. ينم

  
نمرات كليه دروس پذيرفته شده با احتساب در معدل كل و در يك نيمسال تحصيلي با عنوان دروس انتقالي  .تبصره

 ثبت و باقي مي ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتي شيراز محاسبه مي گردد.
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 دانشجويان ميهمان به، انتقال از و دانشجويان تغيير رشته داده معادل سازي دروستطبيق و 
  

در مورد دانشجويان متقاضي تغيير رشته، انتقال و يا انتقال توام با تغيير رشته از ساير دانشگاه ها و موسسات  .8ماده 
  سازي قرار گيرد. تطبيق و معادلآموزش عالي، مي بايست كليه دروس اخذ شده آنها در دانشگاه مبدا، مورد 

انتقال توام با  ايانتقال و به تشخيص گروه آموزشي كليه دروس گذرانده دانشجويان متقاضي تغيير رشته،  .1 تبصره
از ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، در دانشگاه هاي دولتي و مجتمع و مراكز آموزش عالي با رشته  رييتغ

  اين شيوه نامه پذيرفته مي شود.  7ر ماده حداقل نمره ذكر شده د
نمرات كليه دروس پذيرفته شده و پذيرفته نشده با احتساب در معدل كل و سنوات مجاز تحصيلي دانشجو  .2 تبصره

 ثبت و باقي مي ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتي شيراز محاسبه مي گردد.
كليه دروس دانشجويان ميهمان به ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تطبيق و معادل سازي قرار  .9 ماده

مي مقصد  هنشگادر دامي گيرد. نمرات كليه دروس تطبيقي و معادل سازي شده مطابق نمرات اخذ شده دانشجو 
اما رتبه دانشجو شد.  هداخو رمنظو كل ينميانگو  لسا نيم ميانگينو در  ثبت كارنامه دانشجودر باشد. اين نمرات 

 صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتي شيراز محاسبه مي گردد.
محاسبه مشروطي در نيمسال هايي كه دروس تطبيقي و معادل سازي شده دانشجويان متقاضي تغيير رشته،  .10 ماده

  ثبت شده است، مطابق با آيين نامه است. ميهمان به، انتقال از و انتقال توام با تغيير رشته در آن
نحوه محاسبه سنوات مجاز تحصيلي دانشجويان متقاضي تغيير رشته، ميهمان به، انتقال از و انتقال توام با  .11 ماده

 تغيير رشته مطابق آيين نامه وزارت است.
  

 تفسير، نظارت و تصويب
   

 يشوراهاو بررسي موارد خاص ديگر به حسب مورد بر عهده  تفسير و نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه . 12ماده 
  است. رازيش يدانشگاه صنعت يليتكم التيو تحص يآموزش
به تصويب شوراي تحصيالت  26/4/97تبصره در تاريخ  7ماده و  13اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه،  .13ماده 

  االجرا است.تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز رسيده و از زمان تصويب الزم 
  
  
  
  
  


