آیین نامه تطبیق واحد (معادل سازی)

پذیرش واحدهای درسی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) بر اساس شرایط
زیر صورت می گیرد:
 دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارایهریزنمرات تأیید شده خود به اداره آموزش مؤسسه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.
تبصره :چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر تحویل اداره آموزش شده ولی اخذ کارنامه نمرات تأیید شده
از مؤسسه قبلی بعد از موعد مقرر ارسال شود تطبیق واحد بالمانع است.
 واحدهای درسی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و یا دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعیمورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد.
 حداکثر 5سال از زمان ورود به دانشگاه قبلی گذشته باشد. محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با 08درصد محتوای واحدهای مشابه در رشته جدیدمطابقت داشته باشد ،تشخیص آن به عهده گروه آموزشی است.
 نمره های دانشجو در هر درس حداقل 21در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها ،برایدانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و یا دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد.
 تعداد واحدهای درسی جهت پذیرش از دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و یا سایرمؤسسات آموزش عالی جهت معادل سازی ،حداکثر تا سقف  18واحد درسی پذیرفته خواهد شد.
 تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد(یعنی برابر یا بیشتر باشد). دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که دارای مدرک کاردانی پیوسته و فاقدمدرک پیش دانشگاهی هستند ،هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل سازی نمی باشد.
 به ازای هر 21الی 18واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده ،یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر میگردد.
 -هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک  %5شهریه ثابت مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

