
  در دانشگاه قرآن و حدیث دروس  معادلسازي دستورالعمل اجرایی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی  22ماده  3و تبصره  3131آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال  22ماده  2در اجرای تبصره 

به بعد الزم  3132این دستور العمل برای ورودی های  کهدر خصوص معادل سازی دروس، دستورالعمل زیر به تصویب رسید 3131ارشد سال 

 :االجرا می باشد

 گیرد.های آموزشی هم عرض زیر در دانشگاه قرآن و حدیث صورت میـ معادل سازی دروس صرفاً در شیوه

 حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری؛ یهاواحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورهالف( 

 حضوری و غیر حضوری؛ نیمه حضوری به نیمهب( 

 غیر حضوری به غیر حضوریج( 

 آموزش واحد مربوطه به شده خود دیینمرات تا زیبه ارائه ر موظف رشیاز پذ پس ماه 2حداکثر تا  دیشده جد رفتهپذی دانشجوی .3

  .ستین دیتمد فرصت قابل نیباشد و ایم

، شده باشدبازه تعییناز  پس ی،قبل دانشگاهشده از  دییاخذ نمرات تا یول باشدچنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر  :تبصره

 بال مانع است. معادلسازی

در  راتییاعمال تغ نینمودن و همچن کم ایتقاضا بدهد و تقاضای دوم برای اضافه  معادلسازیتواند برای یم کباریدانشجو فقط  .2

  نخواهد بود. ریصورت گرفته امکان پذ معادلسازی

 قاتیحقوزارت علوم، ت دییمورد تا یانتفاع ریو غ یردولتیهای غدانشگاه ایو  یو پژوهش یها و موسسات آموزشدانشگاه نمراتریز  .1

بیق برای تط قم و خراسان هیحوزه علم تیریمد ینظر شورا ریز هیعلم یهاهحوز، یپزشک آموزشوزارت بهداشت، درمان و ایو فناوری و 

 باشد.مبدا  ، موسسه، حوزه و...همراه با مهر و امضای دانشگاهبایست میاصل ریز نمرات  .باشدقابل قبول میواحد 

 باشد.ارسال بیش از یک ریز نمره در درخواست دانشجو قابل قبول می :تبصره

از  مسالین کیاز دروس معادلسازی شده،  ارشدواحد در مقطع کارشناسی 31تا  2در مقطع کارشناسی و  واحد 22تا 32به ازای هر  .1

 .شودیدانشجو کاسته م یلیتحص سنوات مجاز

 رشته دانشجو می باشد.گروه یا معاون  مدیربه عهده در دانشگاه  قابل تطبیق سودر مسئولیت بررسی محتوای .5

برای و  32نمره  دروسو ما بقی  31دروس تخصصی نمره  برای مقطع کارشناسی درس هر در دانشجو نمره قبول قابل نصاب حد .6

 باشد.می 31 نمره ارشدکارشناسیمقطع 



قطع دروس در م قیارشد عالوه بر تطبکارشناسیدر مقطع  وجود ندارد.معادلسازی  برای درسی واحدهای تعدادمحدودیت از بابت  .7

 .باشدیم ترنییاز مقطع  پا قیقابل تطب ازینشیو پ یفقط دروس جبران کسانی یلیتحص

متر باشد درس ک کیتعداد واحدهای  کهیباشد. در صورت دیرشته جد وسکمتر از تعداد واحد در دینبا یقیتطب دروس احدو تعداد .2

های درس مراتن نیانگی. در هر صورت مکردو معادلسازی  قیدرس تطب کیمرتبط را با  یواحد درس چند یقیتوان به صورت تلفیم

 شده کمتر باشد. نییاز حد نصاب نمرات تع دینبا یقیتطب

 باشد.یم دانشجویان در همان ورودی نامه مالیآیین مطابق باواحدهای درسی معادلسازی  نههزی .3

یل مگر در زمانی که دانشجو مجوز تحص سازی برای دانشجویان در حال تحصیل در یک مقطع همتراز دیگر قابل قبول نیستمعادل .32

 قبل از ورود به این دانشگاه گذرانده باشد قابل معادل سازی می باشد. دانشجو دروسی که .همزمان را داشته باشد

 ونام ایشان مشکل قانونی دارد]مشکل مدرک تحصیلی / مشکل معافیت یا ....[ تطبیق واحد دانشجویان اخراجی که ثبتتبصره: 

 پذیرفته نیست. دانشجوی در حال تحصیل 

 .کندرا در کارنامه دانشجو به همراه نمره وارد  یسال اول، دروس تطبیقنیم یموظف است تا قبل از شروع آزمونها دانشگاه .33


