
 به نام خدا

 دل سازی دروس دوره کارشناسی ارشداآیین نامه مع

 

 49 آیین نامه کارشناسی ارشد  02بر اساس ماده معادل سازی دروس دوره کارشناسی ارشد   : 1 ماده

 شرایط زیر امکان پذیر است: تحت با نظر گروه آموزشی و،  آن مصوب وزارت و تبصره های

 مورد تایید وزارت باشد. کارشناسی ارشد قبلی دوره پذیرش دانشجو برای ورود به -الف

 علوم )دفتر گسترش آموزش عالی کشور( موسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت -ب

 باشد.

سرفصل دروسی که دانشجو به صورت حضوری گذرانده براساس برنامه های مصوب شورای برنامه  -ج

 ریزی وزارت علوم باشد.

 نگذشته باشد. تقاضا برای معادل سازیسه سال از زمان اخذ درس مورد بیش از  -د

و معادل سازی آن مورد تایید گروه آموزشی و  49معادل سازی حداقل نمره دانشجو در درس  -ه

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده باشد.

 واحد تجاوز کند. 49شده نباید از  معادل سازیسقف کل واحدهای  -و

ت.ک. مورخ  466صورت جلسه شورای تحصیالت تکمیلی به شماره : براساس 1متمم

 تغییر کرده است. 16به  11سقف کل واحدهای معادل سازی شده از  11/11/59

دروس مورد ارزیابی در سطح کارشناسی ارشد بوده و نباید منجر به مدرک الزم است  : 1 ماده 

معدل سازی شده در محاسبه معدل کل و نمره درس معادل   تحصیلی )از هر موسسه ای(  شده باشد.

 خواهد شد. نیمسال لحاظ 

واحد معادل سازی شده ، یک نیمسال از سنوات تحصیلی مجاز تعیین شده  49تا  8به ازای هر  : 3ماده 

 دانشجو کسر خواهد شد.

ت.ک. مورخ  466: براساس صورت جلسه شورای تحصیالت تکمیلی به شماره  1متمم

 تغییر کرده است. 16تا  8به  11تا  8میزان کسر یک نیمسال از سنوات مجاز از  11/11/59



 

(  با دروس 4را از نظر محتوا و سر فصل)ماده  شده سازی معادلگروه آموزشی دروس مورد  : 6ماده 

 ایند.  لی دانشجو مطابقت و معادل سازی می نمیمورد نیاز در دوره تحص

/ت.ک شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 874صورتجلسه شماره  3بر اساس بند  :3متمم

مقرر گردید در انتقالی دانشجویان کارشناسی ارشد در همان رشته،  11/11/54مورخ 

 کلیه واحدهای گذرانده با نظر گروه آموزشی می تواند معادل سازی گردد.

دانشکده باید  آموزش دانشگاه و درخواست معادل سازی دروس پس از طی مراحل اداری در : 9ماده 

دانشجو به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع شود، در غیر در اولین نیمسال تحصیلی  از انتخاب واحدقبل 

 این صورت پذیرفته نخواهد شد.

پذیرفته شده باشد الزم است شهریه متغیر دروس اگر دانشجو در دوره شبانه دانشگاه لرستان  : 4ماده 

 معادل سازی شده را پرداخت نماید.

به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  41/42/49ماده و در تاریخ  7این آیین نامه در  : 7ماده 

  است.ا الزم اجر 49-45 اولرسید و از ابتدای نیمسال 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان

 


