دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی )(Ph.D.
ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﭘﺬﯾﺮش دروﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﻼً در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ )ﻫـﻢ ﻣﻘﻄـﻊ ﯾـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ(
ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد:
-1درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﯽ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ذی رﺑـﻂ در ﺧـﺼﻮص اﺷـﺘﺮاک ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ دروس ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮزﺷﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
-1-1ﺗﻄﺎﺑﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
-2-1ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺪاﻗﻞ  %60درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
-3-1داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  13در دروس دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻧﻤﺮه  15در دوره دﮐﺘﺮی )(Ph.D.
-4-1ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش درس
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺗﻌﺪاد دروس ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ از  %50واﺣﺪﻫﺎی دوره ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ  .در ﻣﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ دروس ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .
-2رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺻﻮل ﻣﺪارک ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺷﺘﻪ و واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح در ﺧﺼﻮص ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
 -4ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﺳﺎل از ﮔﺬراﻧﺪن درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺻﻞ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﺧﺼﻮص ﻧـﻮع و ﺗﻌـﺪاد
دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ارﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑـﻪ اداره ﮐـﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ
اﻋﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﻧﻤﺮه درس ﯾﺎ دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑـﻮط
ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻋﻨﻮان و ﻧﻤﺮه درس ﯾﺎ دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ،در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
-7ﺑﻪ ازای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﯾﺮ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
-1-7ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  11واﺣﺪ دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
 -2-7ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  8واﺣﺪ دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه در دوره دﮐﺘﺮی )(Ph.D.
-3-7در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  1-7و -7
 2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-8اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در  7ﺑﻨﺪ و  3ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  80/8/29ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و از اﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی )(Ph.D.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ………………….
داﻧـــــــﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــــــﯽ ارﺷـــــــﺪ /دﮐﺘـــــــﺮی)(Ph.D.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
درس /دروس ﻣـﺸﺮوﺣﻪ زﯾـﺮ را در
درﺳﺎل ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
رﺷﺘﻪ
ﮔﺬراﻧﺪه ام .
در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول /دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎه
رﺷﺘﻪ
دوره
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی درس /دروس ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
ﻧﻮع درس
ﻧﻤﺮه درس
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
ﻧﺎم درس
ردﯾﻒ

اﻣﻀﺎء:
ﺗﺎرﯾﺦ:
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه……………….
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی درس /دروس ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ
ﮐﻤﯿﺘﻪ /ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ  .ﻟﻄﻔﺎً دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد .
رﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده در دوره
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺗﺎرﯾﺦ:
ﺷﻤﺎره ..…………………:
ﺗﺎرﯾﺦ ...…………………:
ﭘﯿﻮﺳﺖ ..…………………:
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎراﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﺮم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی )(Ph.D.

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ………………

داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  /دﮐﺘﺮی ) (Ph.D.رﺷـﺘﻪ
ﺑﺎ ﺳﻼم واﺣﺘﺮام ،ﺿﻤﻦ اﻋﺎده رﯾﺰ ﻧﻤﺮات آﻗﺎی  /ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی درس /دروس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  80/8/29ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ /
ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه ﻣﻮرخ
ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی درس/دروس اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﮔﺬراﻧﺪن درس /دروس ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم درس

ﻧﻮع درس

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺷﻤﺎره ..…………………:
ﺗﺎرﯾﺦ ...…………………:
ﭘﯿﻮﺳﺖ ..…………………:
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎراﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه

