
 :معادل سازی و پذیرش نمرات دانشجویان در مقطع کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری تابع مقررات ذیل خواهد بود

 :دانشگاه ها و دوره های قابل پذیرش

غیرانتفاایی و غیار    -نمرات دانشگاه های  آزاد  . خواهد شدمعادل سازی دروس صرفاً  درمورد دانشگاه های دولتی  و پیام نورانجام 
دوره های نیمه حضوری  –دوره های  فراگیر  -دانشگاه های جامع  یلمی و کاربردی -آموزشکده ها و دانشکده های پودمانی -دولتی

 .و غیرحضوری قابل تطبیق نمی باشد

 :دانشجوی مهمان

ثبت مای شاود و ايام نمارات ایا        او  در کارنامه ییناً ، گذراند میديگر   دانشگاه  در يك  همانم  دانشجوی  را که  واحدهايی نمرات   
 .از ردی يا قبولی در محاسبه میانگیم نیمسال و میانگیم کل دانشجو منظور خواهد شد

 :دانشجوی انتقالی

او ثبات    یینااً در کارناماه   ،روط به موافقت گاروه مشگذرانده است،   انتقالی در دانشگاه ديگر  دانشجوی  را که  نمرات  واحدهايی  
  .می شود و ايم نمرات ای  از ردی يا قبولی در محاسبه میانگیم نیمسال و میانگیم کل دانشجو منظور خواهد شد

نمرات دروس  و  دانشجوی انتقالی مخیر می باشد (01تا  01بیم )گروه آموزشی در پذيرش يا یدم پذيرش نمرات قبولی  : تبصره
 .بدون تغییر در کارنامه دانشجو ثبت می شود ، ايم دانشگاه سوصورت مطابقت با سرفصل درافتاده در 

 :تغییر رشتهدانشجوی 

  دروسای  شاود و فقا    مای   سازی و معادل  بررسی ،جديد  رشته  آموزشی  در گروه  است  گذرانده  قبلی  دانشجو در رشته  که  دروسی
يعنای بار اسااس    ) باشاد   داشاته   محتاوايی   اشاترا   جدياد،   رشته  با دروس  آموزشی  گروه  تشخیص  به  شود که می  پذيرفته  از وی

  دروس  از آن  هر ياك   و نمره  (باه  مشتر  باشنداز نظر ینوان و تعريف و اهداف درس  ٪01حداقل  ،دروس  مصوب سرفصل
در همان نیمسال هايی صورت می پذيرد که دانشجو در رشته اول ( باالتر يا 00)ثبت دروس قابل پذيرش . کمتر نباشد 00نیز از 

 . مشغول به تحصیل بوده است



همچناان در   دانشاجو  سانوات رشاته ی اول  اقدام باه تغییار رشاته نماياد،      حیم تحصیلدر صورتیکه دانشجو در  :1تبصره
 .رشته جديد محاسبه می شود

يا دانشاگاه ديگاری گذراناده باشاد و درخواسات تطبیاق        ، مقطع دروسی را در رشته قبالًدر صورتیکه دانشجو  :2تبصره
در کارناماه  ، موافقات گاروه   به طوشرم، يا باالتر وی که در رشته جديد قابل پذيرش باشد 00نمرات خود را ارائه نمايد، نمرات 

 .دانشجو ثبت می شود

تمام موارد  هده گروه آموزشی پذيرنده می باشد و درتماماً بر ی با ریايت مفاد فوق الذکر، معادل سازی  دروس دانشجو  :3تبصره
 .د دروس غیر قابل پذيرش دانشجو را در فرم های تطبیق نمرات درج نمايندينبا گروه های آموزشی فوق 


