
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

فرم پذیرش واحدهاي درسی

عا

واحدهاي درسی گذرانده شده در سایر موسسات آموزش عالی) تطبیق ( شرایط و ضوابط معادل سازي 
:معادل سازي و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسري قبالً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع گذرانده اند به شرح زیر مجاز می باشد

.تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشددانشگاه قبلی و مدرك تحصیلی آن مورد -1
.تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي بوده باشد- 2
عتشخیص این موضو.(دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید مطابقت داشته باشد) سرفصل(نباشد و محتواي آموزشی12نمره هر یک از دروس کمتر از -3

.)گروه آموزشی مربوطه می باشدبعهده شوراي
.محسوب خواهد شدنمرات دروس پذیرفته شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می گردد و در میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو -4
.مجاز تحصیل وي کاسته می شودسنوات از حداکثر واحد باشد یک نیمسال تحصیلی12چنانچه تعداد واحدهاي پذیرفته شده بیشتر از -5
.شهریه ثابت دانشجوي متقاضی می باشد% 5هر واحد درسی، برابر با هزینه معادلسازي به ازاي-6

.............................................مدیر محترم گروه
با سالم 

ــاً ،  ــبیااحترام ــجویی .............................................نجان ــماره دانش ــه ش ــجو...................................ب ــع....................يوروديدانش ــته..................................مقط رش
رشـته  ......................................... مقطع که در یدرسيواحدهامعادل سازي و یبررسيموسسه ،تقاضانیا.......................................گرایش .......................................

ـ اًضـمن . دارمجدول مقابل گذرانده ام را به شرح ................................................................سهموسدر ........................................گرایش......................... .......... تیولئمس
ضمن عدم اقدام در خصـوص درخواسـت   موسسه رت ارائه اطالعات نادرست، که در صوآگاهی دارم و فته ریرا پذجدول صحت کامل مندرجات 

.گرددیممیتقدوستیبه پقبلی موسسه / دانشگاه شده توسط گواهی تائید/ ضمناً کارنامه . خواهد نمودبا بنده رفتار تمطابق مقررانجانب،یا

نمره اخذ شدهتعداد واحدنام درس گذرانده شدهردیف
11
2

:دانشجو ءامضا:خیتار

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود



وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

فرم پذیرش واحدهاي درسی

عا

مدیر محترم امور آموزشی
با سالم 

شوراي گروه بررسـی و مطـابق   در موزشی موسسه آشوراي 11/10/1393و مصوبه مورخ معادل سازيبرده با توجه به ضوابط درخواست ناماحتراماً ، 
.گرفتبا جدول ذیل مورد تائید قرار

شدهنمره پذیرفتهتعداد واحدنام درس معادل سازي  شدهردیف

مجمع واحدهاي پذیرفته شده

:امضاء مدیر گروه تاریخ           

. ثبت شد.............. ......................................خیداده شده نامبرده در تارقیتطبدروس
:کارشناس آموزشتاریخ                            امضاء 

.پرداخت گردید.............. ......................................در تاریخ شهریه دروس معادل سازي شده
:دانشجویی -امور مالیتاریخ                            امضاء 

کارشناس محترم آموزش 
باسالم 

.متقاضی درج گردددر کارنامه دانشجوي.......... .......................موزشی و تائید مدیر محترم گروه شوراي آ11/10/1393مورخ احتراماً ، با توجه به مصوبه

:امور آموزشیتاریخ                            امضاء مدیر 

مدیر امور آموزشی

مدیر گروه مربوطه

کارشناس آموزش

دانشجویی-مالیامور 


