شیوه نامه تطبیق واحد و معادلسازي دروس در دانشگاه اصفهان
و فرآيند اجرايی آن
مقدمه:
به استناد تبصره  8اجرايي ماده  12آييننامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي
ارشد و دكتري دانشگاه اصفهان مصوب مورخ  ،97/06/20اين شيوه نامه جهت ايجاد وحدت رويه در
معادلسازي و پذيرش دروسي كه دانشجو با رعايت قوانين و مقررات آموزشي در ساير دانشگاهها ،گروهها و
رشتهها گذرانده ،تهيه و تنظيم گرديده است.

بخش :1تعاريف
 -1-1وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -2-1دانشگاه :كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي
 -3-1دانشجوي میهمان :دانشجويي است كه با نظر دانشگاه مبداء و مقصد براي تعداد نيمسال هاي تحصيلي
مشخصي به صورت موقت با تغيير محل تحصيل او موافقت شده است.
 -4-1دانشجوي میهمان دائم :دانشجويي است كه تمام واحدهاي باقيمانده تحصـيلي خود را به صورت
ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند و در پايان هر نيمسال تحصيلي ،ريز نمرات وي به دانشگاه مبـدأ ارسال و
در صورت تأييد پايان تحصيالت توسط دانشگاه مقصد ،مدرك وي توسط دانشگاه مبدأ صادر ميگردد.
 -5-1دانشجوي انتقالی :دانشجويي است كه محل تحصيل وي از دانشگاه مبدأ به دانشـگاه مقصد در همان
رشته و همان مقطع تحصيلي به طور دائم تغيير مي يابد و مدرك توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
 -6-1دانشجوي انتقال توام با تغییر رشته :دانشجويي اسـت كـه محـل تحصيل و رشته وي از دانشگاه مبدأ به
دانشگاه مقصد در همان مقطع تحصيلي به طور دائم ،تغيير مي يابد.
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 -7-1دانشجوي تغییر رشته :دانشجويي كه رشته خود را بر اساس قوانين مندرج در آييننامه ها و شيوه نامه
هاي آموزشي و در همان مقطع تحصيلي تغيير داده است.
 -8-1برنامه درسی :مجموعه به هم پيوستهاي از دروس هر رشته تحصيلي ميباشد كه هدف مشخصي را
دنبال ميكند و توسط شوراي عالي برنامهريزي وزارت عتف و يا شوراي دانشگاه اصفهان به تصويب
رسيدهاست.
 -9-1درس قابل تطبیق :درسي است كه مطابق با سرفصل دوره ميباشد و دانشجو در آن نمره قبولي و يا
ردي كسب نموده است .اين درس در تعداد واحد گذرانده و معدل دانشجو تاثير دارد.
 -10-1درس زائد :درسی است که مطابق با سرفصل دوره نمیباشد و يا دانشجو در آن درس ،نمره قبولی
که مورد تايید گروه باشد ،کسب نکرده است .اين درس در تعداد واحد گذرانده و معدل دانشجو اثر ندارد.
 -11-1درس معادل :درسي كه دانشجو مجاز است به عنوان جايگزين درس خود اخذ نمايد.
 -12-1درس تکراري :درسي است كه بيش از يک بار با نمره قبولي پذيرفته شده ،در كارنامه دانشجو ثبت
شده باشد.
 13-1درس مازاد :درسي است كه دانشجو بيش از واحد هاي درسي مورد نياز براي فارغ التحصيلي ،گذرانده
است.
تذكر :اين تعريف مشمول دروسي كه با مجوز اداره آموزش براي جبران معدل به دانشجو ارائه شده است
نمي شود.

بخش  :2شرايط ،ضوابط و مقررات کلی تطبیق واحد در دانشگاه اصفهان
ماده  :1سرفصل دروس تطبيقي بايد مطابق با برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت و يا شوراي
دانشگاه و حداقل  80درصد با دروس مشابه در برنامه درسي (به تشخيص گروه آموزشي) مطابقت داشته باشد.
ماده  :2تعداد واحد درس تطبيقي بايد برابر يا بيشتر از تعداد واحد درس در برنامه درسي باشد.
ماده  :3حداكثر تعداد واحد قابل تطبيق در مقطع كارشناسي  70واحد ،كارشناسي ارشد  12واحد و دكتري  9واحد
مي باشد.
تبصره  :1واحدهاي مازاد بر اين تعداد واحد زائد محسوب مي گردد.
تبصره  :2اولويت براي تطبيق با دروس ترم هاي ابتدايي است.
ماده  :4از پايان نيمسال اخذ دروس تطبيقي ،نبايد بيش از  5سال گذشته باشد.
ماده  :5از دانشگاه هاي غير دولتي ،آزاد ،پيام نور و جامع علمي – كاربردي تنها دروس عمومي با نمره باالتر از 14
قابل پذيرش است.
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ماده  :6پذيرش يا عدم پذيرش نمرات دروس تطبيقي دانشجو بر عهده گروه آموزشي و تاييد دفتر برنامهريزي و
نظارت آموزشي دانشگاه ميباشد.
ماده : 7درمواردي كه دروس درخواستي براي تطبيق ،مربوط به دانشجوي دانش آموخته دانشگاه دولتي (به جز
كارداني پيوسته)باشد ،فقط دروس عمومي قابل تطبيق است.
تبصره  :1دروس مقطع كارداني پيوسته قابل تطبيق نيست.
ماده  : 8دروس دوره هاي حضوري قابل تطبيق به دوره هاي حضوري ،نيمه حضوري و يا غير حضوري است.
تطبيق دروس دوره هاي نيمه حضوري به نيمه حضوري و غيرحضوري و تطبيق دروس دوره هاي غيرحضوري
صرفاً به غيرحضوري امکان پذير خواهد بود.
تبصره  :1در صورت موافقت گروه آموزشي  10 ،درصد از واحدهاي دروس ،ترجيحاً پايه و عمومي به جز
دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي ،كه دانشجوي دوره حضوري به صورت مجازي گذرانده است،
قابل تطبيق ميباشد.
ماده  :9نمرات دروس تطبيقي در كارنامه دانشجو صرفاً به صورت پذيرفته شده و يا زائد ثبت ميگردد.
ماده  :10به جز نمرات پرديس دانشگاه اصفهان ،نمرات ساير پرديس هاي خودگردان دانشگاه ها قابل تطبيق نمي
باشند.
ماده  :11در مقطع كارشناسي نمرات  12و باالتر ،در كارشناسي ارشد  14و باالتر و در دكتري نمرات  16و باالتر
به عنوان دروس پذيرفته شده تطبيق مي گردند .پذيرش يا عدم پذيرش نمرات بين  10تا  12مقطع كارشناسي12 ،
تا  14كارشناسي ارشد و  14تا  16دكتري بر عهده گروه آموزشي ميباشد.
تبصره  :1نمرات تمام دروسي كه دانشجو به صورت مهمان در ساير دانشگاه ها اخذ كرده است (اعم از
قبولي ،مردودي و يا غيبت) به صورت پذيرفته شده در كارنامه ثبت مي گردد.
ماده :12دروس عمومي با ساير دروس(اصلي  ،اختياري و غيره) و بالعکس قابل تطبيق نيست.
ماده  :13دروس دانشگاه هاي معتبر خارجي( با تاييد وزارت عتف) قابل تطبيق هست.
ماده  :14تطبيق دروس در مقاطع تحصيلي يکسان انجام مي شود.
ماده  :15تطبيق واحد هر دانشجو حداكثر تا  2ماه پس از ارسال توسط گروه ،قابل اصالح مي باشد
ماده :16نحوه معادل سازي نمراتي كه در معيار  0تا  20قرار ندارند به شرح زير مي باشد
 -1نمرههايي كه درمعيار صفر تا چهارباشد =0( :مردود  =1ضعيف

 =2متوسط

 =3خوب  =4عالي)

در مقطع كارشناسي :نمره مردود معادل  ،8نمره ضعيف معادل  ،10نمره متوسط معادل  ،12نمره خوب معادل
 14و نمره عالي معادل  17تعيين ميشود.
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در مقطع كارشناسي ارشد :نمره مردود معادل  ،10نمره ضعيف معادل  ،12نمره متوسط معادل  ،14نمره خوب
معادل  16و نمره عالي معادل  18تعيين ميشود .
در مقطع دكتري :نمره مردود معادل  ،12نمره ضعيف معادل  ،14نمره متوسط معادل  ،16نمره خوب معادل
 18و نمره عالي معادل  19تعيين ميشود.
 :2نمرههايي كه به صورت حروف در كارنامه درج گرديدهاست ،براي كليه مقاطع مطابق جدول زير ،به صورت
عددي معادلسازي ميشود .الزم به ذكر است حرف  Dمعادلسازي نميگردد.
A+
20

A
18.5

A17

B+
16.9

B
15.5

B14

C+
13.9

C
13

C12

ماده : 17در خصوص دروس مازاد اخذ شده توسط دانشجو ،پس از تاييد شوراي گروه و دفتر برنامهريزي و
نظارت آموزشي ،ضمن دريافت شهريه درس ،آخرين درس ،حذف و زائد ثبت ميشود.
ماده  :18در خصوص دروس تکراري با عناوين ،تعداد واحد و محتواي يکسان اخذ شده توسط دانشجو ،پس
از تاييد شوراي گروه و دفتر برنامهريزي و نظارت آموزشي ،درس با نمره بيشتر حذف و زائد ثبت ميشود.

بخش  :3تطبیق واحد دانشجويان تغییر رشته ،انتقال و انتقال توام با تغییر رشته
ماده  :19تطبيق واحد به صورت ترم به ترم و مطابق با كارنامه دانشجو انجام ميشود و هيچ ترمي از دانشجو
حتي اگر درسي در آن ترم قابل تطبيق نباشد ،حذف نميشود.
ماده  :20دروس دانشجو كه در سرفصل رشته جديد وجود ندارد ،قابل تطبيق نمي باشد.

بخش  :4تطبیق واحد دروس دانشجوي محروم از تحصیل ،انصرافی و يا فارغ التحصیل دوره
قبل
ماده  :21دروس تطبيقي ،به صورت تجمعي و بر اساس حداكثر واحد مجاز در هر ترم ثبت ميگردد.
تبصره :1فقط دروس قبولي پذيرفته شده دانشجو تطبيق مي گردند و دروس زائد يا مردودي دانشجو
تطبيق نمي شود.
ماده  :22به ازاي واحدهاي تطبيقي از دورههاي گذرانده قبلي يا انصرافي دانشجو ،يک نيمسال از سنوات مجاز
تحصيل دانشجو به شرح زير كاسته ميشود.
.1

در مقطع كارشناسي تا  20واحد درسي

.2

در مقطع كارشناسي ارشد ،تا  12واحد درسي

.3

در مقطع دكتري ،تا  8واحد درسي
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ماده  :23تطبيق دروس دوره هاي قبلي دانشجوي مشمول آموزش رايگان محروم از تحصيل و يا منصرف از
تحصيل ،منوط به تسويه حساب سنوات رايگان دانشجو با دانشگاه قبلي مي باشد.

بخش  :5تطبیق واحد دروسی که دانشجويان به صورت مهمان در ساير دانشگاه هاي گذرانده
است.
ماده  :24دروسي كه دانشجو به صورت مهمان اخذ نموده است (قبولي ،مردودي و يا غيبت) عيناً و به صورت
ترم به ترم در كارنامه دانشجو ثبت و پذيرفته مي گردد.

بخش  :6تطبیق واحد براي دانشجويان دانشگاه اصفهان که به دلیل تغییر سرفصل ايجاد شده
است.
ماده  :25چنانچه در طول تحصيل دانشجو ،به دليل تغيير سرفصل (بازنگري وزارت و يا ستاد سياستگزاري
برنامههاي درسي دانشگاه اصفهان) با حذف ،افزايش و يا كاهش تعداد واحد برخي از دروس ،براي فارغ
التحصيلي دانشجو مشکلي بوجود آيد و امکان اخذ درس به صورت معرفي به استاد وجود نداشته باشد،
كمبود واحد الزم براي فارغ التحصيلي بايد با اخذ دروس اختياري و يا تخصصي موجود در سرفصل دانشجو
و با نظر گروه آموزشي جبران گردد.

بخش  :7تطبیق واحد دروس دانشجويانیکه در دو رشته مشغول تحصیل هستند.
ماده  :26تطبيق واحد دروس به صورت ترم به ترم و مطابق با كارنامه و بر اساس آيين نامه مربوط به اين دسته
از دانشجويان و تاييد دفتر برنامهريزي و نظارت آموزشي انجام ميشود.

بخش  :8تطبیق واحد دروس دانشجويان میهمان دائم
ماده  :27دروس دانشجوي مهمان دائم در دانشگاه اصفهان نياز به تطبيق ندارد و گروه آموزشي بر اساس
كارنامه دانشجو در دو دانشگاه نسبت به اعالم فارغ التحصيلي دانشجو به دانشگاه مبدا اقدام مي نمايد.
ماده  :28دروس دانشجوي دانشگاه اصفهان كه به صورت مهمان دائم در دانشگاه ديگر گذرانده است ،عينا در
سامانه آموزشي ثبت و دانشجو با سرفصل خاص فارغ التحصيل مي گردد.
ماده  :29اين شيوه نامه در  29ماده و  6تبصره در تاريخ  98/4/18به تصويب شوراي تخصصي آموزشي
دانشگاه اصفهان رسيد و همراه فرآيند اجرايي پيوست از تاريخ ابالغ براي دانشجويان كليه وروديها الزم
االجراء است .فرآيند اجرايي جزة الينفک اين شيوه نامه است.
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فرآيند اجرايی شیوه نامه تطبیق واحد
الف :مراحل انجام تطبیق واحد
 .1مراجعه دانشجو به كارشناس خدمات آموزشي دانشکده و تقاضا براي تطبيق واحد
 .2شروع فرآيند مکاتبه با دانشگاه مبدا براي دريافت نمرات دانشجو توسط كارشناس خدمات آموزشي
دانشکده (براي دانشجويان محروم يا منصرف از تحصيل و نيز دانش آموختگان)
 .3ارسال كارنامه دريافتي از دانشگاه مبداء به كارشناس گروه آموزشي با نامه اتوماسيون اداري
 .4تشکيل جلسه در گروه آموزشي و تصميم گيري براي تطبيق واحد دروس دانشجو بر اساس
دستورالعمل اجرايي تطبيق واحد و معادل سازي دروس در دانشگاه اصفهان
 .5تکميل فرم تطبيق واحد توسط كارشناس گروه و پيوست كردن صورتجلسه شوراي گروه و كارنامه
دانشجو پس از تاييد مديرگروه و معاون آموزشي دانشکده و ارسال به دفتر مديريت برنامه ريزي و
نظارت آموزشي دانشگاه
 كارشناس گروه موظف است پس از دريافت نامه از كارشناس دانشکده حداكثر تا پايان همان
نيمسال فرم تطبيق واحد را ارسال نمايد.
 .6كارشناس دفتر برنامه ريزي درسي و نظارت آموزشي ،پس از بررسي و كنترل فرم هاي ارسالي از نظر
عناوين دروس ،تعداد و نوع واحد دروس  ،نمرات و شماره دروس بر اساس كارنامه ارسالي و برنامه
درسي دوره و در صورت تاييد ،نامه را براي ثبت در سامانه گلستان به اداره خدمات رايانه اي ارسال
مي كند و در صورت عدم تاييد ،با ذكر دليل در هامش فرم ،به كارشناس آموزشي گروه ارجاع مي
دهد.

ب :تهیه جدول دروس معادل
 :1گروه آموزشي ،در چارچوب آييننامهها و شيوهنامههاي مصوب شوراي آموزشي نسبت به تهيه جدول
دروس معادل از ساير رشتهها و گروهها پيش از شروع فرايند ثبت نام دانشجويان اقدام نموده و آن را براي تاييد
نهايي به مديريت برنامهريزي و نظارت آموزشي ارسال مينمايد.
 :2فهرست دروس معادل هر رشته ،پس از تاييد مديريت برنامهريزي و نظارت آموزشي توسط اداره خدمات
رايانهاي در سامانه دانشجويي گلستان معادلسازي ميشود.
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 :3مديريت برنامهريزي و نظارت آموزشي ،پيش از شروع فرايند ثبت نام دانشجويان ،رشتههاي تحصيلي فاقد
برنامه درسي را شناسايي نموده و پيگيريهاي الزم جهت ثبت برنامهها را انجام ميدهد به گونهايكه در شروع
ثبت نام هيچ رشته تحصيلي داراي دانشجو ،بدون سرفصل (گزارش  272در سامانه آموزشي) نباشد.
 :4مسئوليت ثبت سرفصلهاي درسي و شماره دروس در سامانه آموزشي برعهده مديريت برنامهريزي و نظارت
آموزشي ميباشد.

ج :وظايف دانشجو براي تطبیق واحد
 -1دانشجو موظف است حداكثر يک نيمسال تحصيلي پس از پذيرش ،ميهماني در ساير دانشگاهها ،تبديل
وضعيت به انتقال دائم و انتقال همراه با تغيير رشته در دانشگاه اصفهان ،پيگيريهاي الزم براي ارسال ريز
نمرات تاييد شده خود ،به كارشناس خدمات آموزشي دانشکده را انجام دهد.
 -2دانشجوي تغيير رشته و يا مهمان دائم موظف است در همان نيمسال تحصيلي ،پيگيريهاي الزم براي
ارسال ريز نمرات  ،به كارشناس گروه را انجام دهد.

د :عدم همخوانی واحدها
تعداد واحد درس تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحد درس موجود در سرفصل دانشجو باشد ،درصورتيكه تعداد
واحد يک درس كمتر از تعداد واحد درس در سرفصل مصوب باشد ميتوان بصورت تلفيقي دو يا سه درس
مرتبط با يک درس را پس از تاييد شوراي گروه و دفتر برنامهريزي و نظارت آموزشي ،تطبيق و معادلسازي
نمود .نمره درس تطبيقي ميانگين نمرات دروس تلفيقي مي باشد.

ه :چند نکته نهايی در خصوص تطبیق واحد
 : 1مسئوليت اطالع رساني به دانشجويان در خصوص وظايف آنان براي تطبيق واحد بر عهده كارشناس گروه و
اداره پذيرش ميباشد .دراين خصوص بايد اطالعيههاي الزم را در مکانهاي مناسب قرار گيرد و يا هنگام ثبت
نام موارد الزم بصورت كتبي به اطالع دانشجويان رسانده شود.
:2كارشناس خدمات آموزشي دانشکده موظف است از ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويانيكه ريز نمرات آنها
در موعد مقرر به دانشگاه اصفهان ارسال نشده است ،جلوگيري نمايد (منع ثبت نام در سامانه آموزشي).
 : 3مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص دانشجويان انتقال دائم ،انتقال همراه با تغيير رشته و ميهمان دائم ضمن
هماهنگي با كارشناس خدمات آموزشي دانشکده بر عهده اداره پذيرش ،ثبت نام و خدمات آموزشي ميباشد.
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