
 "تطبيق دروس معافي مقاطع مختلف تحصيلي آيين نامه بررسي و"

درخواست دروس معافي فقط از دانشگاه هاي برخوردار ( با سابقه و هم سطح منظور دانشگاه هاي دولتي و  -1
 سيستم آموزشي كامالً مشابه است ) قابل بررسي است.

دانشجوي متقاضي در دانشگاه قبلي صرفاً از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور ( كه سالي  -2
  يكبار برگزار مي شود) و يا مبادي رسمي سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شده باشد. 

مربوط به دانشگاه  دانشجوي متقاضي معافيت از تكرار دروس بايد اصل ريزنمرات تاييد شده ( مهر و امضاء شده ) -3
 قبلي را ارايه دهد. 

: براي دانشجوياني كه دوره قبلي را در دانشگاه تهران گذرانده اند ، ارايه اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده تبصره 
 توسط اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه قابل اقدام مي باشد. 

ط به دانشگاه / موسسه آموزش عالي قبلي ) با در اصل ريزنمرات تاييد و مهر شده ( دانشجوي متقاضي مربو -4
ن بيش از آن قابل تطبيق . زماسال گذشته باشد 5تحصيلي حداكثر  رعايت بند يك فوق نبايد از آخرين نيمسال

 .نمي باشد

سرفصل درس گذرانده شده مورد تقاضا براي معافيت با تاييد استاد ، گروه آموزشي مربوط بايد با محتواي درس  - 5
 امه مصوب رشته مربوط و اشتراك محتوايي داشته باشد. دربرن

تطبيق دروس بايد به تاييد شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس / دانشكده ( مستقل ) برسد. جدول  -6
تطبيق تاييد و امضا شده بايد در پرونده تحصيلي دانشجو قرار داده شود. دروس معافي در كارنامه دانشجو به 

 نيمسال مستقل ثبت و در ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود.صورت يك 

تعداد واحد درس گذرانده شده براي تطبيق به صورت معافي نبايد از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته  -7
 تحصيلي دانشجو كمتر باشد. 

كور از جمله دانشگاه تهران حداقل نمره قابل قبول براي بررسي و تطبيق دروس معافي از كليه دانشگاه هاي مذ -8
 با رعايت موارد فوق به اين شرح مي باشد:

 در مرحله دوم )  14/-( در مرحله اول و حداقل  12/-حداقل         :كارشناسي و دامپزشكي -

  14/-حداقل         :كارشناسي ارشد -
   15/-حداقل     دكتري تخصصي: (دروس دوره آموزشي *)  -

  (* فقط نمرات گذرانده شده در دانشگاه تهران قابل قبول مي باشد ) 
براي دانشجويان شاهد و ايثارگر مقاطع؛ دكتري عمومي دامپزشكي و كارشناسي طبق آيين نامه مربوط ( : تبصره 

در  10/-حداقل نمره وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )  30/7/1386مورخ  61193/46بخشنامه شماره  32موضوع بند 
  دروس گذرانده شده با رعايت موارد فوق قابل پذيرش مي باشد.

تطبيق و پذيرش دروس معافي از ساير دانشگاه ها در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري عمومي  -10
  واحدهاي دوره تحصيلي قابل قبول است. % 40حداكثر تا دامپزشكي 



عافي دانشجويان دوره دكتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي در هر مرحله ( تطبيق و بررسي و نمره دروس م -11
  ) مي باشد.  8كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ) تابع مقررات فوق در هر مرحله ( بند 

كميته تخصصي منتخب  29/2/1394و مورخ  15/2/1394ماده و دو تبصره در جلسات مورخ  12اين مصوبه در  -12
از نيمسال اول سال شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد و براي كليه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي كه 

ايه مي دهند، الزم االجرا مي باشد و تقاضاي معافيت از تكرار دروس خود را با مدارك مربوط ار 1394-95تحصيلي 
  كليه بخشنامه هاي قبلي مغاير لغو مي گردد.

 


