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هدف:
اين رويه با هدف تعیین چارچوب قانوني برای اجرای صحیح و يکسان درخواستهای تطبیق دروس در مقاطع
تحصیالت تکمیلي در سطح دانشگاه تدوين شده است و شامل کلیه دانشجوياني ميشود که به هر دلیل از ادامه
تحصیل انصراف داده ،محروم شده و يا قبالً در يک رشته ديگر در همان مقطع تحصیلي دانشآموخته شدهاند.
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 -1مقدمه
براساس مصوبات وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،دانشجويان مقاطع تحصیلي کارشناسيارشد و دکتری که به هر دلیل
از ادامه تحصیل انصراف داده و يا محروم ميشوند ،چنانچه با دانشگاه محل تحصیل قبلي خود تسويه حساب نمايند،
ميتوانند مجدد ًا در آزمون ورودی دورههای کارشناسي ارشد و دکتری شرکت نمايند .در صورت قبولي در آزمون،
واحدهای درسي آنها مطابق با شیوهنامه مصوب دانشگاه ،معادلسازی شده و تطبیق واحدهای گذرانده شده صورت مي-
پذيرد .براين اساس رويه جاری جهت معادلسازی و تطبیقواحد اين دانشجويان تدوين شده است .همچنین اين رويه
شامل دانش آموختگان دانشگاهها مي شود که در رشته ديگری غیر از رشته قبلي خود پذيرش و مشغول به تحصیل
شوند.

 -2تطبیق دروس در دوره کارشناسیارشد
معادلسازی و پذيرش واحدهای درسي گذراندهشده دانشجويان دوره کارشناسيارشد ،پس از ارزيابي و تطبیق با برنامه-
های مصوب وزارت عتف ،نظر موافق گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و براساس شرايط زير انجام ميشود:
 تطبیق و انتقال دروس از دانشگاه صنعتي امیرکبیر و پرديسهای اقماری دانشگاه صنعتي امیرکبیر با حداقل
نمره  14انجام پذيرفته و به صورت نمره در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال دروس از ساير دانشگاههای سطح  1کشور با حداقل نمره  14انجام پذيرفته و به صورت نمره
و يا اعتباری (به تشخیص دانشکده) در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال دروس از دانشگاههای سطح  2کشور و پرديسهای خودگردان دانشگاههای سطح  1با
حداقل نمره  15انجام پذيرفته و به صورت اعتباری در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال دروس از دانشگاههای معتبر بینالمللي با حداقل نمره  15انجام پذيرفته و به صورت اعتباری
در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد .پذيرش دانشگاه مذکور بايد ابتدا به تايید مديريت تحصیالت تکمیلي
دانشگاه رسیده باشد.
 تطبیق و انتقال دروس از ساير دانشگاهها امکان پذير نميباشد.
 حداکثر تعداد  12واحد درسي از دانشگاهها با نظر موافق گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده به
کارنامه دانشجو منتقل خواهد شد.
 به ازای  8تا  12واحد درسي تطبیقي ،يک نیمسال از مدت مجاز تحصیل دانشجو کاهش مييابد.
 بررسي درخواست دانشجو برای تطبیق واحد مستلزم ارايه کارنامه رسمي و مهر شده از دوره قبلي ميباشد.
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تسويه حساب در دوره قبلي و يا دانشگاه قبلي توسط دانشجو الزامي ميباشد.

 کلیه ضوابط تعیینشده فوقالذکر برای دورهی قبلي که دانشجو در آن فارغالتحصیل شده ،و متقاضي انتقال
نمره به دوره جديد ميباشد ،نیز صادق است .تطبیق واحد دروس فارغالتحصیالن دانشگاهها به دوره جديد
مش روط به اين است که دانشجو در رشته ديگری غیر از رشته فعلي فارغ التحصیل شده باشد.
 هزينه و امور مالي واحدهای پذيرفته شده مطابق با آيیننامههای مالي دانشگاه انجام ميشود.
 دروس تطبیقي در کارنامه و پورتال آموزشي در ترم ماقبل ورود دانشجو به دانشگاه ثبت ميشود.

 -3تطبیق دروس در دوره دکتری
معادلسازی و پذيرش واحدهای درسي گذراندهشده دانشجويان دوره دکتری ،پس از ارزيابي و تطبیق با برنامههای
مصوب وزارت عتف ،نظر موافق گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده و براساس شرايط زير انجام ميشود:
 تطبیق و انتقال حداکثر  12واحد درسي از دانشگاه صنعتي امیرکبیر و پرديسهای اقماری دانشگاه صنعتي
امیرکبیر با حداقل نمره  16انجام پذيرفته و به صورت نمره در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال حداکثر  12واحد درسي از ساير دانشگاههای سطح  1کشور با حداقل نمره  16انجام پذيرفته
و به صورت نمره و يا اعتباری (به تشخیص دانشکده) در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال حداکثر  6واحد درسي از دانشگاههای سطح  2کشور و پرديسهای خودگردان دانشگاههای
سطح  1با حداقل نمره  17انجام پذيرفته و به صورت اعتباری در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد.
 تطبیق و انتقال دروس از دانشگاههای معتبر بینالمللي با حداقل نمره  17انجام پذيرفته و به صورت اعتباری
در کارنامه دانشجويان ثبت ميگردد .پذيرش دانشگاه مذکور بايد ابتدا به تايید مديريت تحصیالت تکمیلي
دانشگاه رسیده باشد.
 تطبیق و انتقال دروس از ساير دانشگاهها امکان پذير نميباشد.
 تطبیق و انتقال نمره آزمون جامع فقط از دانشگاه صنعتي امیرکبیر و پرديسهای اقماری آن برحسب نظر
موافق گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده انجام ميشود.
 مدرک زبان دانشجويان مطابق مصوبات دانشگاه پذيرفته خواهد شد.
 به ازای هر  6واحد درسي تطبیقي ،يک نیمسال از مدت مجاز تحصیل دانشجو کاهش مييابد و در صورت
پذيرش  12واحد درسي دو نیمسال از مدت مجاز تحصیل دانشجو کاهش مييابد.


به ازای ثبت نمره آزمون جامع دانشجو ،يک نیمسال از مدت مجاز تحصیل دانشجو کاهش مييابد.

 بررسي درخواست دانشجو برای تطبیق واحد مستلزم ارايه کارنامه رسمي و مهر شده از دوره قبلي ميباشد.
 تسويه حساب در دوره قبلي و يا دانشگاه قبلي توسط دانشجو الزامي ميباشد.
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 کلیه ضوابط تعیین شده فوقالذکر برای دوره قبلي که دانشجو در آن فارغالتحصیل شده ،و متقاضي انتقال
نمره به دوره جديد ميباشد ،نیز صادق است .تطبیق واحد دروس فارغالتحصیالن دانشگاهها به دوره جديد
مشروط به اين است که دانشجو در رشته ديگری غیر از رشته فعلي فارغالتحصیل شده باشد.
 هزينه و امور مالي واحدهای پذيرفته شده مطابق با آيیننامههای مالي دانشگاه انجام ميشود.
 دروس تطبیقي در کارنامه و پورتال آموزشي در ترم ماقبل ورود دانشجو به دانشگاه ثبت ميشود.

-4زمان اجرای رویه
اين رويه از زمان ابالغ و برای دانشجويان ورودی ترم اول  96و به بعد الزم االجرا ميباشد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رويه تطبیق دروس دانشجويان دوره کارشناسي ارشد
و دکتری

AUT-PR-3314
ويرايش:

1

96/10/12

پیوست : 1جـدول تطبیق و ثبت نمرات در پورتال دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد
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جدول  -1تطبیق و ثبت نمرات در پورتال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

محل تحصیل دوره قبلی

دانشگاه صنعتي امیرکبیر و
واحدهای اقماری آن

ساير دانشگاههای سطح  1کشور

دانشگاههای سطح  2کشور و پرديس-
های اقماری دانشگاههای سطح 1

حداکثر واحد

حداقل نمره

قابل انتقال

هر درس

 12واحد

14

 12واحد

14

 12واحد

15

نحوه ثبت نمره در پورتال

نمره عیناً در پورتال ثبت ميشود.

به تشخیص دانشکده به صورت نمره و
يا اعتباری در پورتال ثبت ميشود.
نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت
ميشود.

دانشگاههای معتبر بینالمللي
(پذيرش دانشگاه مذکور بايد ابتدا به
تايید مديريت تحصیالت تکمیلي

 12واحد

15

نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت
ميشود.

دانشگاه برسد)
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پیوست : 2جدول تطبیق و ثبت نمرات در پورتال دانشجویان دوره دکتری
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جدول  -2تطبیق و ثبت نمرات در پورتال دانشجویان دوره دکتری

محل تحصیل دوره قبلی

دانشگاه صنعتي امیرکبیر و
واحدهای اقماری آن

حداکثر

حداقل

واحد قابل

نمره هر

انتقال

درس

 12واحد

16

 12واحد

16

نحوه ثبت نمره
در پورتال

نمره عیناً در پورتال ثبت مي-
شود.

آزمون جامع

بر حسب نظر
دانشکده پذيرفته
ميشود

به تشخیص دانشکده به صورت
دانشگاههای سطح  1کشور

نمره و يا اعتباری در پورتال

پذيرفته نميشود

ثبت ميشود.
دانشگاههای سطح  2کشور و
پرديسهای اقماری دانشگاه-

 6واحد

17

های سطح 1

نمره به صورت اعتباری در
پورتال ثبت ميشود.

پذيرفته نميشود

دانشگاههای معتبر بینالمللي
(پذيرش دانشگاه مذکور بايد
ابتدا به تايید مديريت
تحصیالت تکمیلي دانشگاه

 6واحد

17

نمره به صورت اعتباری در

پذيرفته نميشود

پورتال ثبت ميشود.

برسد)
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