دستورالعمل اجرایی معادلسازی(تطبیقواحد) دروس در دانشگاه قرآن و حدیث
در اجرای تبصرۀ  2مادۀ  28آییننامۀ آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی سال  1393و تبصرۀ  1مادۀ  20آییننامۀ آموزشی
دورۀ کارشناسی ارشد سال  1394در خصوص معادل سازی دروس ،دستورالعمل زیر به تصویب رسید که این دستورالعمل برای
ورودیهای  1400به بعد الزم االجرا میباشد:
ـ معادلسازی دروس صرفاً در شیوههای آموزشی هم عرض زیر در دانشگاه قرآن و حدیث صورت میگیرد.
الف) واحدهای گذراندۀ دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمه حضوری یا غیرحضوری؛
ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری؛
ج) غیر حضوری به غیر حضوری و حضوری؛
 .1دانشجوی پذیرفته شدۀ جدید حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی پس از پذیرش ،موظف به ارائۀ ریز نمرات تأیید شدۀ
خود به همراه درخواست به کارشناس رشته میباشد و این فرصت قابل تمدید نیست.
تبصره :چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر باشد ،ولی اخذ نمرات تأیید شده از دانشگاه قبلی ،پس از بازۀ تعیین شده
باشد ،معادلسازی بالمانع است.
 .2دانشجو فقط یک بار میتواند برای معادل سازی تقاضا دهد و امکان ارسال چندبارۀ درخواست در ترمهای جداگانه وجود
ندارد .الزم به ذکر است امکان بازنگری و اعتراض در معادلسازی دروس تا یک ماه پس از ثبت دروس در سامانۀ آموزشی
قابل پیگیری میباشد.
 .3ریز نمرات دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی یا دانشگاههای غیردولتی و غیر انتفاعی مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حوزههای علمیۀ زیر نظر شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ
قم و خراسان برای تطبیق واحد قابل قبول میباشد .اصل ریز نمرات میبایست همراه با مهر و امضای دانشگاه ،مؤسسه،
حوزه و  ...مبدأ باشد.
تبصره :ارسال بیش از یک ریز نمره در درخواست دانشجو قابل قبول میباشد.
 .4به ازای هر  12تا  20واحد در مقطع کارشناسی و  8تا 14واحد در مقطع کارشناسی ارشد از دروس معادلسازی شده ،یک
نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میشود.
 .5مسئولیت بررسی محتوای دروس قابل تطبیق در دانشگاه به عهدۀ مدیر یا معاون گروه رشتۀ دانشجو میباشد.
 .6حد نصاب قابل قبول نمرۀ دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد برای دروس تخصصی نمرۀ  14و مابقی دروس
نمرۀ  12است.
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 .7برای دانش آموختگانی که مدرک مرسوم دانشگاهی دریافت کردهاند «مشروط بر اینکه از تاریخ گذراندن دروس بیش از 5
سال نگذشته باشد» و در همان دوره و یا دوره باالتر دوباره در همان رشته یا رشته دیگر پذیرفته شدهاند ،فقط پذیرش
دروس عمومی به شرط اشتراک محتوایی قابل انجام است.
تبصره :دانشآموختگان حوزه علمیه شامل این بند از مصوبه نمیشوند.
 .8برای دانشجویان با وضعیتهای انصراف ،اخراج ،تغییر رشته و انتقالی «مشروط بر اینکه از تاریخ گذراندن دروس بیش از 5
سال نگذشته باشد» حداکثر  50درصد واحدهای درسی مقطع تحصیلی که فرد در آن پذیرفته شده است ،قابل پیشنهاد به
گروه برای تطبیق و معادل سازی است.
 .9در مقطع کارشناسی ارشد عالوه بر تطبیق دروس در مقطع تحصیلی یکسان ،فقط دروس پیشنیاز قابل تطبیق از مقطع
پایینتر میباشد.
 . 10تعداد واحد دروس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد دروس رشتۀ جدید باشد .در صورتی که تعداد واحدهای یک درس
کمتر باشد میتوان به صورت تلفیقی چند واحد درسی مرتبط را با یک درس تطبیق و معادلسازی کرد .در هر صورت میانگین
نمرات درسهای تطبیقی نباید از حد نصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد.
 .11هزینۀ معادلسازی واحدهای درسی مطابق با آییننامۀ مالی دانشجویان در همان ورودی میباشد.
 .12معادلسازی برای دانشجویان در حال تحصیل در یک مقطع همتراز دیگر قابل قبول نیست مگر در زمانی که دانشجو
مجوز تحصیل همزمان را داشته باشد .دروسی که دانشجو قبل از ورود به این دانشگاه گذرانده باشد قابل معادل سازی میباشد.
 .13تطبیق واحد دانشجویان اخراجی که ثبت نام ایشان مشکل قانونی دارد [مشکل مدرک تحصیلی /مشکل معافیت یا ]....
و دانشجوی در حال تحصیل پذیرفته نیست.
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