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  :مقدمه

  شناسی رکا  ی هادوره  شیزموآ  ییاجرا  نامهوهیشو  ،  16/12/3139  رخمو  589جلسه    بمصو  کارشناسی و    ی اردانک  یها دوره  یآموزش  نامهنییآ  دستناا  به

  عایت ر  با  نشجودا  که  سی درو  شپذیرو    یسازمعادلدر    یهرو  تحدو  دیجاا  جهت  نامهوهیش  یناسیستان و بلوچستان    هنشگادا  27/06/1397  رخمو

 . ستا  ه یددگر  تنظیمو  تهیه، هندراگذ  هارشته و ها گروه ،ها دانشگاه سایردر  شیزموآ راتمقرو  نیناقو

 یفرتعا  : 1  بخش

  یورفناو  تتحقیقا م،علووزارت  وزارت: -1-1

 یردولتیغ و    لتیدو عالی  زشموآ مؤسساتو  هادانشگاه کلیه :هنشگادا -1-2

 تغییر  با  موقت  صورتبه  مشخصی  تحصیلی  ی هامسالین  اد تعد  یابر  مقصدو    مبدأ   ه نشگادا  نظر  با   که  ستا   نشجوییدا  : نمیهما  ینشجودا -1-3

 .ستا هشد فقتامواو  تحصیل محل

  گذراند یم  مقصد  ه نشگادر دا نمیهما صورتبهرا  دخو یلیـتحص ه باقیماند ی حدهاوا  متما که ست ا نشجویی: دائمدا  نمیهما  ی نشجودا -1-4

  ک ر مد ، مقصد هنشگادا توسط تتحصیال نپایا  تأیید رتصوو در  لساار أدـ مب هنشگادا به یو اتنمر یزر ،تحصیلی لنیمسا هر  نپایاو در 

 . گرددیم  درصا أمبد  هنشگادا توسط یو

 به تحصیلی مقطع نهماو  شتهر نهما در  مقصد  هگاـنشدا به أمبد هنشگا از دا  یو تحصیل محل که ستا نشجوییدا :نتقالیا ینشجودا -1-5

 .شودیم  درصا مقصد هنشگادا توسط کرمدو   ابد ییم تغییر ئمدا رطو

  ن همادر    مقصد  هنشگادا  به  أ مبد  ه نشگااز دا  یو  شتهو ر  تحصیل  لـ مح  هـک  تـسا  نشجوییدا  :شتهر  تغییر  با  توأم  لنتقا ا  ینشجودا -1-6

 . ابد ی یم تغییر  ،ئمدا رطو به تحصیلی مقطع

  مقطع   نهماو در    شیزموآ  یهانامهوهیشو    هانامهن ییآدر    رجمند  نیناقو  سساا  بررا     دخو  شتهر  که   نشجوییدا  :شتهر  تغییر  ینشجودا -1-7

 . ستداده  ا تغییر تحصیلی

  ی عال ی شورا   توسطو    کندیم  لنبارا د  مشخصی  فهد   که  باشدیم  تحصیلی  شتهر  هراز دروس    یاوسته یپ همبه  مجموعه  :سیدر  برنامه  -1-8

 .ستا هسیدر تصویب به بلوچستانسیستان و   هنشگادا یراشو یاو  عتفوزارت  یزیربرنامه

درس   ین. استا  دهنمو  کسب  یرد قبولی و یا هنمردر آن    نشجوو دا  باشد یمدوره    سرفصل   با  مطابق   که ستا  سیدر  :تطبیق  قابلدرس   -1-9

 دارد. ریتأث نشجودا ل معدو  هند راگذ حد وا ادتعددر 

 کسب  ،باشد   وهگر  دییتأ   ردمو  که  قبولی  هنمردر آن درس،    نشجودا  یا و    باشد ینم دوره    سرفصل  با  مطابق  که  ستا  سیدر  :ئددرس زا -1-10

 .اردند ثرا نشجودا ل معدو  هند راگذ حدوا  ادتعددرس در  ین. استا دهنکر

 نماید.  خذا دخودرس  جایگزین عنوانبه ستا زمجا نشجودا که سی در :دلمعادرس   -1-11

 . باشد هشد ثبت نشجودا نامهرکادر   ه،شد پذیرفته قبولی  هنمر با بارکیاز  بیش که  ستا سی: دریارتکردرس   -1-12

 . ستا ه ندراگذ ،یلیالتحصفارغ یابر ازیموردن  سیدر یواحدهااز  بیش نشجودا که ستا سیدر :زادمادرس   -1-13

 .شودینمست ا هشد ئهارا نشجودا به لمعد انجبر یابر زشمواداره آ زمجو با  که سی درو لمشمو تعریف ین: اتذکر 

 

 حصول به محصول با درصد خلوص .... •
 خصوصیات  •

 یدروس مقطع کارشناس یو معادل ساز  قینامه تطب وهیش
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 بلوچستان   و سیستان  دانشگاه  در  حدوا  تطبیق  کلی  راتمقر  و   بطاضو  ، یط اشر   :2  بخش

  دروس   با  صددر  80  قلاحد  و   هنشگادا  یرا شو  یا  و  وزارت  یزیربرنامه  یعالی شورا  بمصو  سیدر  برنامه  با  مطابق  باید  تطبیقی  دروس  سرفصل  :1  دهما

 . باشد  شتهدا مطابقت (شیزموآ وهگر تشخیص به) سیدر برنامه در مشابه

 . باشد   سیدر برنامه در درس  حد وا ادتعد از بیشتر یا برابر باید تطبیقی درس حد وا ادتعد :2  دهما

   . باشدیم حدوا  70 شناسیرکا مقطع در تطبیق  قابل   حدوا ادتعد کثراحد  : 3  دهما

  مجموع  نصف از واحد تطبیق در نباید است، گذرانده 4 و 3 سطح یهادانشگاه در دانشجو که غیرعمومی دروس واحدهای مجموع : 1  هتبصر

 . کند  تجاوز فعلی تحصیلی رشتة درسی واحدهای

  . گردد یم بمحسو ئدزا حد وا ،ادتعد  ینا بر زادما  یحدهاوا :2  هتبصر

   .ستا یی ابتدا یهاترم دروس  با تطبیق یابر لویتاو : 3  هتبصر

 . باشد گذشته (یسازمعادل  زمان )تا  لسا 5 از بیش نباید ،تطبیقی دروس خذا لنیمسا  نپایا از :4 دهما

 یسازمعادل  قابل  وزارتین،  تابعه  غیر  یهادانشگاه  و   میاسال  آزاد  دانشگاه  کاربردی،  -  علمی  غیرانتفاعی،  یهادانشگاه  در  شده  گذرانده  دروس  :5  دهما

 .است رشیپذقابل  14 از باالتر  نمره   با  یعموم   دروس تنها  نورامیپ  دانشگاه   از .نیست

 . باشد ینم  تطبیق قابل دانشگاهی  چیه خودگردان یهاسیپرد نمرات  : 6  دهما

  ه نشگادا  شیزموآ  معاونت  رتنظاو    یزیربرنامه  فترد   دیی تأ و    شیزموآ  وهگر  هعهد  بر  نشجودا  تطبیقیدروس    اتنمر  رشیپذ عدم  یا   شپذیر  : 7  دهما

 . باشدیم

دیگر   یارشتهیا  اند و در همان دوره و یا دوره باالتر دوباره در همان رشته  که مدرک مرسوم دانشگاهی دریافت کرده  ی آموختگاندانشبرای    :8  دهما

عمومی    اند شدهپذیرفته   پذیرش دروس  داوطلبان)اشتراک محتوایی    شرطبهفقط  با  در    (برای مساعدت  ماده مذکور  با  مرتبط   نامهنییآمطابق 

 .است یبررسقابل

 .نیست تطبیق قابل پیوسته نی رداکا مقطع  دروس  :1 هتبصر

 ،یرحضو  :ی هادوره  به  تطبیق  قابل   یرحضو  یهادوره  دروس   . ردیپذیم  صورت  رضع   هم   یآموزش  یهاوهیش  در  صرفا    دروس   یسازمعادل  : 9 دهما

  : یرغیرحضو  یهادوره  دروس  تطبیق  و  ؛یرغیرحضو  و  یحضورمه ین  به  :یحضورمهین  یهادوره  دروس  تطبیق  .ستا  یرحضور یغ   یا  و  یحضورمه ین

    .دبو هداخو ریپذ امکان  یرغیرحضو به صرفا 

 .نیست ی دانشگاه دروس با یسازمعادل  قابل ورود  وهیش و دروس تیماه بهباتوجه یحوزو دروس  :1 هتبصر

  . گرددیم  ثبت ئدزا یا  و  هشد پذیرفته صورتبه صرفا  نشجودا نامهرکا در تطبیقی دروس اتنمر  :10 دهما

  بدون   تتسهیال  از  استفاده  حق  باشد  درسی  واحد  50  از  بیش  گرایش  یا  رشته  تغییر  هنگام  دانشجو  شدة  یسازمعادل  واحدهای  چنانچه  :11  دهما

 .داشت نخواهد را درخشان  استعدادهای نامةنیآئ در شده ذکر آزمون

 . گردندیم تطبیق  هشد پذیرفته دروس عنوانبه (عمومی دروس جز به) باالتر و 12 اتنمر  شناسیرکا  مقطع در  :12 دهما

 .باشد  شده  گذرانده   2 و 1 سطح یها دانشگاه در که است تطبیق قابل  صورتی در 12 تا 10 بین نمرات •

 . باشد 10 حداقل عمومی دروس نمرات •
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 صورت به  غیبت(  یا   و   یدودمر  ،قبولی  از  عم ا)  ستا  ده کر  خذ ا  هادانشگاه  سایر  در  نمهما  صورتبه   نشجودا  که  سیدرو  م تما  اتنمر  :1  هتبصر

   .گرددیم  ثبت نامهرکا در ه شد پذیرفته

   .نیست تطبیق قابل بالعکس و  (هغیر و یرختیاا ،صلیا) دروس سایر با  عمومی دروس :13 دهما

   .هست تطبیق قابل عتف( وزارت د ییتأ   )با جیرخا معتبر ی هادانشگاه دروس  : 14 دهما

   .شودیم  منجاا نیکسا تحصیلی مقاطع  در دروس تطبیق :15 دهما

 . باشد یم حصالا قابل   وه،گر توسط لساار از پس  هما  2 تا کثراحد نشجودا هر  حدوا تطبیق :16 دهما

 : باشدیم یرز حشر به ندارند ارقر  20 تا 0 رمعیا  در که تیانمر یسازمعادل هنحو : 17  ماده   

 ( عالی =4  =خوب3       متوسط = 2   ضعیف =1    مردود  =0) باشد: تا  صفر اریمع  در که یی هانمره -1

 دل معا  عالی  هنمر  و   14  دل معا  بخو  هنمر  ، 12  دل معا  متوسط  ه نمر   ، 10  دل معا  ضعیف  ه نمر   ، 8  دل معا دودمر  هنمر : شناسیرکا مقطع  در

 . شودیم تعیین 17

  . شودیم  یسازمعادل  یدعد  صورتبه  ، یرز  ولجد  مطابق  مقاطع  کلیه  یابر  ،ستا  ه یددگر  درج  نامه رکا  در  وفحر  صورتبه  که   یی هانمره -2

 . گرددینم یسازمعادل E فحر ستا کرذ به زمال

 

A+ A -A B+ B -B C+ C -C D+ D E 

 مردود 12 99/13 12 14 99/15 14 16 99/16 17 18 20

  یافت در ضمن ،شیزموآ معاونت رتنظا و یز یربرنامه فترد و وهگر یراشو دییتأ  از پس ،نشجودا توسط هشد خذا زاد ما دروس صخصو در :18  ماده

 . شودیم ثبت  ئدزا و فحذ درس، خرینآ درس، شهریه

 ، شیزموآ  معاونت  و  وهگر  یراشو  دییتأ   از  پس   ،نشجو دا  توسط  هشد  خذا  نیکسا  یامحتو  و   حدوا  ادتعد  ،ینوعنا  با  یار تکر  دروس  صخصو  در  :19  دهما

 .شودیم ثبت ئد زا و فحذ بیشتر  هنمر با درس

 

 شتهر  تغییر   با   توأم  ل نتقا ا و  ل نتقاا  ، شتهر  تغییر   ننشجویادا  حدوا  تطبیق  : 3  بخش

بر اساس دستورالعمل   مانده یباقسال ورود و حداکثر سنوات مجاز    بهباتوجه با انتقال    توأمو انتقالی و یا تغییر رشته    یارشته برای دانشجویان تغییر  

 .قابل انجام است  (%50) از محدودیت سقف پذیرش واحد نظرصرف ،مرتبط نامهنییآاجرائی دانشگاه مطابق ماده 

 م تر  صورتبه  حدوا  تطبیق  نکند  تغییر  آنها  گرایش  رشته  کهیدرصورت  ،شوندیم   منتقل  دانشگاه  این  به  دیگری  دانشگاه  از  که  دانشجویانی  :20 دهما

  تمامی   .شودینم  فحذ  ، نباشد  تطبیق  قابل  متر  آن  در  سیدر  گرا  حتی  نشجودا  از  ترمی  هیچ  و   شودیم  منجاا  نشجودا  نامهرکا  با   مطابق  و  متر  به

 .شودیم ثبت بلوچستان و سیستان دانشگاه در نشجودا کارنامة  در نا یع   (قبولی و ردی)  مبدأ دانشگاه در شده اخذ نمرات

   .باشد ینم تطبیق قابل  ارد،ند دجوو جدید شتهر سرفصل در که نشجودا دروس  : 21  دهما
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   قبل  دوره   لیالتحصفارغ  یا  و فیانصرا ، تحصیل  از  وم محر  ی نشجودا  دروس  حدوا  تطبیق  : 4  بخش

  یهاساللزوم رعایت کیفیت آموزشی ضمن حفظ کمینه    بهباتوجه  شوند یمپذیرفته    هادانشگاهبرای دانشجویان انصرافی و اخراجی که مجددا  در  

با اصل ورود به دوره و برنامه آموزشی جدید که با توانایی و    قبلی،درصد از واحدهای درسی دوره  50پذیرش بیش از   ،مجاز در هر مقطع تحصیلی

 . باشدینم، مغایر است و پذیرفتنی عالیق متقاضی تناسب داشته باشد

   .گردد یم  ثبت متر هر  در زمجا حدوا کثراحد س ساا بر و تجمعی صورتبه ، تطبیقی دروس  :22  دهما

  .شودینم تطبیق  نشجودا یدودمر یا  ئد زا دروس و گردند یم تطبیق نشجودا هشد پذیرفته  قبولی دروس فقط :1 تبصره

  یک  ،نشجودا فیانصرا یا قبلی هندراگذ یهادوره واحدهای از شده یسازمعادل  دروس  از حدوا 20 تا 12 هر یازابه شناسی،رکا مقطع در :23  دهام

 .شودیم کاسته نشجودا تحصیل زمجا اتسنو از لنیمسا

 . اند شدهدر کنکور شرکت کرده و پذیرفته   مجددا شامل دانشجویانی است که  ماده یادآوری: این 

 ات سنو  حسابهیتسو  به   طمنو  ، تحصیل  از  فمنصر  یا   و   تحصیل  از  وممحر  نیگارا   زشموآ  لمشمو  ینشجودا  قبلی   یهادوره  دروس  تطبیق  : 24  دهما

 . باشد یم  قبلی ه نشگادا با نشجودا نیگارا

   .ستا   هندراگذ  ی هادانشگاه  سایر  در  ن مهما  صورتبه  ن نشجویادا  که سیدرو  حدوا  تطبیق  :5  بخش

  و  ثبت نشجودا نامهرکا در  متر به متر صورتبه و  عینا    غیبت(  یا و  ی دودمر ، قبولی)  ستا ده نمو خذا نمهما صورتبه نشجودا که  سی درو :25  ده ما

 . گرددیم  پذیرفته

   .ستا  هشد  د یجاا  سرفصل  تغییر   لیلد  به  که  بلوچستان  و  سیستان   هنشگا دا  ننشجویادا  یابر   حدوا  تطبیق  : 6  بخش

  و   سیستان  هنشگا دا سیدر یهابرنامه  یگذاراستیس  د ستا  یا  و   وزارت  ینگرز)با  سرفصل   تغییر  لیل د  به   ،نشجودا  تحصیل  ل طو  در  چنانچه  :26  دهما

  صورت به  درس  خذ ا  نمکاا  و   یدآ  وجود  به  مشکلی  نشجودا  یلیالتحصفارغ  یابر دروس،  از  برخی   حدوا  اد تعد  کاهش  یا  و  یش افزا  ف،حذ  با  بلوچستان(

  و   نشجودا  سرفصل  در  دموجو  تخصصی  یا  و  یر ختیاا  دروس  خذا  با  باید  یلیالتحصفارغ  یابر  زمال  حدوا  دکمبو  ،باشد  شتهاند  دجوو  دستاا  به  معرفی

 .ددگر انجبر شیزموآ وهگر  نظر با

 .هستند  تحصیل  لمشغو  شتهر  دو  در  که  نشجویانی دا  دروس  حدوا  تطبیق  : 7  بخش

 یزیربرنامه  فترد   دییتأ   و  ننشجویادا  از  ستهد  ینا  به  طمربو  نامهنییآ  سساا  بر  و  نامهرکا  با  مطابق  و  متر  به  متر  صورتبه  دروس  حدوا  تطبیق  :27  ده ما

 . شودیم  منجاا شیزموآ رتنظا و

 ئم دا  ن میهما  ن نشجویادا  دروس  حدوا  تطبیق  :8  بخش

  دو   در  نشجودا  نامه رکا  س ساا  بر  شی زموآ  وهگر   و   ارد ند  تطبیق  به   زنیا  بلوچستان  و   سیستان  ه نشگادا  در  ئم دا  نمهما   ینشجودا  دروس  :28  دهما

 . دی نمایم امقد ا مبدأ هنشگادا به نشجودا یلیالتحصفارغ اعالم   به نسبت هنشگادا

  و  ثبت  شیزموآ سامانه  در  نا یع   ،ستا ه ندراگذ  یگرد ه نشگادا  در ئم دا  نمهما صورتبه که  بلوچستان و  سیستان هنشگا دا ینشجودا دروس :29  ده ما

  .گرددیم   لیالتحصفارغ صخا سرفصل با نشجودا

  سیدر  بلوچستان  و  سیستان  هنشگادا  شیزموآ  یراشو  تصویب  به   08/09/1401  یخرتا  در  هتبصر  7  و  دهما  30  در  نامهوهیش  ینا  :30  دهما

   .ستا  االجرا زمال  ها یورود  کلیه  ننشجویادا  یا بر  تصویب  یخرتا  از  و

 


