
 به وام خدا

 آییه وامه معادل سازی دريس ديره کارشىاسی ارشد

 

  معادل ساسی دريس ديرٌ کارضىاسی ارضذ تا وظز گزيٌ آمًسضی ي تا ضزایط سیز امکان  :1ماده 

 :پذیز است

 .پذیزش داوطجً تزای يريد تٍ ديرٌ کارضىاسی ارضذ قثلی مًرد تاییذ يسارت تاضذ- الف

دفتز گستزش آمًسش عالی )مًسسٍ قثلی داوطجً در رضتٍ تحصیلی مًرد تاییذ يسارت علًم - ب

 .تاضذ (کطًر

سز فصل دريس گذراوذٌ داوطجً تز اساس تزوامٍ َای مصًب ضًرای تزوامٍ ریشی يسارت - ج

 .علًم  تاضذ

 .تیص اس سٍ سال اس سمان اخذ درس مًرد تقاضا تزای معادل ساسی وگذضتٍ تاضذ- د

 . تاضذ14معذل کل داوطجً در آن ديرٌ حذاقل -ٌ

 ي معادل ساسی آن مًرد تاییذ گزيٌ آمًسضی ي 14ومزٌ داوطجً در درس معادل ساسی حذاقل - ي

 .ضًرای تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ تاضذ

 . ياحذ تجايس کىذ9سقف کل ياحذَای معادل ساسی ضذٌ وثایذ اس - س

 السم است دريس مًرد ارسیاتی در سطح کارضىاسی ارضذ تًدٌ ي وثایذ مىجز تٍ مذرک  :2ماده  

ومزٌ درس معادل ساسی ضذٌ در محاسثٍ معذل کل ي .  ضذٌ تاضذ  (اس َز مًسسٍ ای)تحصیلی 

 . معذل ویمسال لحاظ خًاَذ ضذ



 ياحذ معادل ساسی ضذٌ ، یک ویمسال اس سىًات تحصیلی مجاس تعییه ضذٌ 8تٍ اسای َز  : 3ماده 

 .داوطجً کسز خًاَذ ضذ

تا   (1مادٌ )ضذٌ را اس وظز محتًا ي سز فصل ساسی گزيٌ آمًسضی دريس مًرد معادل : 4ماده 

 .  دريس مًرد ویاس در ديرٌ تحصیلی داوطجً مطاتقت ي معادل ساسی می ومایىذ

درخًاست معادل ساسی دريس پس اس طی مزاحل اداری درآمًسش داوطگاٌ ي   : 5ماده 

داوطکذٌ تایذ قثل اس اوتخاب ياحذ در ايلیه ویمسال تحصیلی داوطجً تٍ تحصیالت تکمیلی 

 .داوطگاٌ ارجاع ضًد، در غیز ایه صًرت پذیزفتٍ وخًاَذ ضذ

 ي تٍ تعذ کارضىاسی ارضذ معادل 1388 آییه وامٍ آمًسضی مصًب 16تز اساس مادٌ  : 6ماده 

ي مجاسی تٍ حضًری ريساوٍ ي ضثاوٍ ي اس  (اسجملٍ پیام وًر)ساسی دريس اس  ویمٍ حضًری 

داوطگاٌ َای غیز ديلتی ي پزدیس َای داوطگاَی ياتستٍ تٍ داوطگاٌ تٍ داوطگاٌ لزستان امکان پذیز 

 . ومی تاضذ

اگز داوطجً در ديرٌ ضثاوٍ داوطگاٌ لزستان پذیزفتٍ ضذٌ تاضذ السم است ضُزیٍ متغیز  : 7ماده 

 .دريس معادل ساسی ضذٌ را پزداخت ومایذ

 تٍ تصًیة ضًرای تحصیالت تکمیلی 24/1/93 مادٌ ي در تاریخ 8ایه آییه وامٍ در  : 8ماده 

 . السم اجزاست93-92داوطگاٌ رسیذ ي اس اتتذای ویمسال ديم 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی داوشگاه لرستان
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