
 آئين نامه نحوه محاسبه واحذ هاي معادل آموزشي
  :مقذمه

ٍاحذ هؼبدل آهَزضي كِ در ايي آئيي ًبهِ ٍاحذ هؼبدل ًبهيذُ هي ضَد بِ خذهتي اعالق هي ضَد كِ ارزش آهَزضي آى هؼبدل 

چگًَگي هؼبدل سبزي ايٌگًَِ خذهبت بب ٍاحذّبي هَظف تذريس ٍ ًحَُ هحبسبِ . ٍاحذّبي تذريس هَظف داًطگبّي ببضذ

: آى بِ هٌظَر تؼييي هيساى حك التذريس بِ ضرح زير هي ببضذ

 

چگونگي معادل سازي : فصل اول

 ٍاحذ هؼبدل براي ّر پرٍشُ يب پبيبى ًبهِ دٍرُ كبرداًي، كبرضٌبسي ٍ كبرضٌبسي ارضذ پيَستِ بب رػبيت ضرايظ تبصرُ (1ماده

:  بِ عريك زير هحبسبِ هي ضَد2 ٍ 1ّبي 

ٍاحذ هؼبدل (= ٍاحذ پرٍشُ يب پبيبى ًبهِ* تؼذاد داًطجَ  / )(3+ تؼذاد داًطجَ )

 

ٍ سرپرستي پرٍشُ بغَر تَام ببيذ تَسظ ػضَ ّيبت  (در صَرت ٍجَد داضتي)تذريس درس تئَري هربَط بِ پرٍشُ - 1تبصرُ 

. ػلوي در يك ترم اًجبم گيرد

اگر پرٍشُ ٍ يب پبيبى ًبهِ تَسظ بيص از يك ًفر سرپرستي هي ضَد تؼذاد ٍاحذ هؼبدل فَق بر تؼذاد هذرسيي تمسين  (2تبصرُ 

. هي ضَد

ٍاحذ هؼبدل درس سويٌبر كبرضٌبسي ٍ كبرضٌبسي ارضذ پيَستِ برابر يك سَم ٍاحذ هؼبدل پرٍشُ هَضَع ايي هبدُ  (3تبصرُ 

.  ٍاحذ لببل احتسبة است3هحسَة هي گردد ٍ حذاكثر 

 

  1 هبد2ُ ٍ 1ٍاحذ هؼبدل براي ّر پرٍشُ يب پبيبى ًبهِ يب رسبلِ دٍرُ كبرضٌبسي ارضذ ًبپيَستِ بب رػبيت تبصرُ ّبي ( 2ماده

. بِ عريك زير هحبسبِ هي ضَد  (استبد راٌّوب)براي ػضَ ّيبت ػلوي راٌّوب 

ٍاحذ پرٍشُ يب پبيبى ًبهِ  = ٍاحذ هؼبدل 

.  ٍاحذ هؼبدل لببل احتسبة ًيست6در ّر حبل براي يك پرٍشُ بيطتر از - 1تبصرُ 

 ٍاحذ براي ّر رسبلِ در 24ٍاحذ هؼبدل رسبلِ ّبي دٍرُ ّبي دكتراي تخصصي هسبٍي ٍاحذ رسبلِ بَدُ ٍ حذاكثر - 2تبصرُ 

. كل دٍرُ دكتري لببل احتسبة است

حذاكثر تؼذاد رسبالتي كِ يك ػضَ ّيبت ػلوي هي تَاًذ سرپرستي كٌذ تَسظ ضَراي تحصيالت تكويلي داًطگبُ تؼييي هي 

. ضَد

رسبلِ بب تَجِ بِ هيساى هطبركت ٍي حذاكثر يك ضطن  (استبد راٌّوب)ٍاحذ هؼبدل براي ّر ػضَ ّيبت ػلوي هطبٍر - 3تبصرُ 

براي ّر رسبلِ كبرضٌبسي ارضذ ). آى رسبلِ ٍ حذالل يك دٍم ٍاحذ خَاّذبَد (استبد راٌّوب)ٍاحذ هؼبدل هربَط بِ راٌّوبي 

. ( ًفر استبد هطبٍر هٌظَر هي گردد2 ًفر استبد هطبٍر ٍ ّر رسبلِ دكتراي تخصصي 1ًبپيَستِ 

 برابر يك ضطن ٍاحذ درس 1 هبدُ 2 ٍ 1ٍاحذ هؼبدل درس سويٌبر كبرضٌبسي ارضذ ًبپيَستِ بب رػبيت تبصرُ ّبي - 4تبصرُ 

.  ٍاحذ هحسَة هي گردد هطرٍط بر ايٌكِ هَضَػبت ارائِ ضذُ ّوبًٌذ ًببضذ2سويٌبر ٍ حذاكثر 

 

.   بِ عريك زير هحبسبِ هي ضَد1 هبد2ُ ٍ 1ٍاحذ هؼبدل ػوليبت صحرايي بب رػبيت تبصرُ ّبي ( 3ماده

 

ٍاحذ هؼبدل  =  ]5 + (تؼذاد داًطجَ * ٍاحذ درس ػوليبت صحرايي)[( / 12)

 

ٍاحذ هؼبدل ػوليبت صحرايي در صَرتي هٌظَر هي گردد كِ ػضَ ّيبت ػلوي بغَر كبهل ٍ در عَل درس بِ ازاي - 1تبصرُ 

.  سبػت در ّر ترم در هحل ػوليبت حضَر داضتِ ببضذ51ّر ٍاحذ حذالل 



خذهت هَظف ّفتگي ٍ لببل لبَل ’ سرپرستي كبر آهَزي ٍ كبرٍرزي ٍ اظْبر ًظر در هَرد گسارش ّبي هربَط جس- 2تبصرُ 

. ػضَ است ٍ داًطكذُ ّب هَظفٌذ اهَر هربَط را بِ ًحَ احسي بيي اػضب ّيبت ػلوي تمسين ًوبيٌذ

 

سبػت كبر آزهبيطگبّي ٍ 24ّر ٍاحذ )براي ّر درس كبرگبّي گرٍُ ٌّر ٍ آزهبيطگبُ ٍ بخص ػولي درس رسن فٌي ( 4ماده

. ٍاحذ هؼبدل برابر چْبر سَم ٍاحذ آى درس هحسَة خَاّذ ضذ ( سبػت كبر ػولي درس رسن فٌي51

. ٍاحذ هؼبدل سبير درٍس كبرگبّي يك هي ببضذ- تبصرُ

 

 اگر سبػبت اضبفِ بر هيساى ٍاحذ بِ ػٌَاى كالس توريي هصَة يب درس آزهبيطگبّي هصَة تَسظ ػضَ ّيبت ػلوي (5ماده

. هسئَل درس ارائِ ضَد حذاكثر دٍ سَم ٍاحذ در ًظر گرفتِ خَاّذ ضذ

 

.  تؼذاد ٍاحذ هؼبدل درٍس همغغ كبرضٌبسي ارضذ ًبپيَستِ ٍ دكتري تخصصي يك ٍ ًين برابر هي ببضذ(6ماده

تؼذاد ٍاحذ هؼبدل درٍس كبرضٌبسي ارضذ ًبپيَستِ ٍ دكتري كِ براي اٍليي ببر تَسظ ػضَ ّيبت ػلوي ارائِ هي گردد - تبصرُ

.  برابر خَاّذ بَد2

 

 برابر ٍاحذ درس بِ ضرح جذٍل پيَست هي 5/1تؼذاد ٍاحذ هؼبدل ّر درس بر اسبس تؼذاد داًطجَيبى كالس حذاكثر ( 7ماده

. ببضذ

 (نفر)تعذاد دانشجو در هر كالس 

تعذاد واحذ معادل درس نظري عمومي درس نظري پايه درس نظري اصلي و تخصصي    

 ٍاحذ درس * 00/1   ٍ كوتر100  ٍ كوتر75  ٍ كوتر50

 ٍاحذ درس  * 05/1 101  130  76  95 51  - 60

 ٍاحذ درس *  10/1 131- 160 96- 115 61- 70

 ٍاحذ درس * 15/1 161- 190 116- 135 71- 80

 ٍاحذ درس * 20/1 191- 220 136  155 81- 90

 ٍاحذ درس * 25/1 221  250 156  175 91- 100

 ٍاحذ درس * 30/1 251  280 176- 195 101- 110

 ٍاحذ درس * 35/1 281  310 196  215 111- 120

 ٍاحذ درس * 40/1 311  340 216  235 121- 130

 ٍاحذ درس * 45/1 341  370 236  255 131 140

 ٍاحذ درس * 50/1 371ٍ بيطتر از  256ٍ بيطتر از  ٍ  بيطتر 141

 


