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شیوه نامه مصوب تطبیق نمرات مصوب شورای آموزش کل مورخ 7391/3/9

 تطبیق نمرات دانشجویان انتقال توام با تغییر نش صن
تغییر رشتهی داخلی:
رشته عوتيیاركمانشاه
دا گاه

جهت ثبت نمرات تأیید شده توسط گروه در قسمت اصالح نمره و درس بدین ترتیب عمل نمایید:

شماره :
/79/208آ/
ص
ي
اتر خ :

تمام دروس اخذ شده توسط دانشجو عیناً در ترمهای اخذ شده ثبت میگردد اما در قسمت وضعیت درس در منوی اصالح نمره و
درس با سه عنوان پذیرفته شده ،نپذیرفتهی انتقال و یا نپذیرفتهی انتقال توأم با تغییر رشته ثبت گردد.

2379/3/82

دروس پذیرفته شده شامل کلیه دروس منطبق اعم از ردی یا گذرانده ،دروس نپذیرفته انتقال توأم با تغییر رشته شامل دروس غیر
منطبق اعم از ردی یا گذرانده و دروس نپذیرفته انتقال شامل دروس منطبق با نمرات بین  71-71میباشد که توسط گروه پذیرفته
نشده است.
جهت ثبت دروس اگر عنوان درس در سیستم گلستان وجود داشت که ثبت میگردد اگر وجود نداشت درس با عنوان درس غیر
منطبق (درس غیر منطبق  7تا  3دروس  7واحدی ،درس غیر منطبق  4تا  6دروس  1واحدی ،درس غیر منطبق  73-1دروس 3
واحدی و درس غیر منطبق  74و  71دروس  4واحدی)ثبت میگردد.
برای کلیهی دانشجویان روزانه و نوبت دوم در منوی وضعیت و نوع ترم در قسمت نوع ترم باید گزینهی تطبیق واحد توسط
کارشناس آموزش دانشگاه انتخاب و ثبت گردد .برای دروس پذیرفته شده برای دانشجویان نوبت دوم به منظور حذف شهریهی
متغیر باید در منوی اصالح نمره و درس گزینهی شهریه ندارد در قسمت وضعیت شهریه خاص توسط کارشناس آموزش دانشکده
ثبت و جهت حذف شهریهی ثابت ترم های تطبیقی باید شهریهی ثابت (با توجه به نوع ترم تطبیق واحد)توسط کارشناس
حسابداری شبانه حذف گردد.
 تطبیق نمرات دانشجویان انتقالی:
جهت ثبت نمرات تأیید شده توسط گروه در قسمت اصالح نمره و درس بدین ترتیب عمل نمایید:

تمام دروس اخذ شده توسط دانشجو عیناً در ترمهای اخذ شده ثبت میگردد در قسمت وضعیت درس در منوی اصالح نمره و
درس با دو عنوان نپذیرفته انتقال شامل دروس با نمره  71-71که توسط گروه پذیرفته نشده است و عنوان پذیرفته شده که شامل
مابقی دروس پذیرفته شده اعم از ردی یا قبولی می باشد .برای کلیهی دانشجویان روزانه و نوبت دوم در منوی وضعیت و نوع ترم
در قسمت نوع ترم باید گزینهی تطبیق واحد توسط کارشناس آموزش دانشگاه انتخاب و ثبت گردد.برای دانشجویان نوبت دوم به
منظور حذف شهریهی متغیر باید در منوی اصالح نمره و درس گزینهی شهریه ندارد در قسمت وضعیت شهریه خاص توسط
کارشناس آموزش دانشکده ثبت و جهت حذف شهریهی ثابت ترم های تطبیقی باید شهریهی ثابت (با توجه به نوع ترم تطبیق
واحد)توسط کارشناس حسابداری شبانه حذف گردد.
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اینشاهدانشگاه یا دانشگاه های دیگر
هایگاه صنعت
تطبیق نمرات دانشجویان انصرافی رشتهها یا دوره دانش
دیگري ركمان

جهت ثبت نمرات تأیید شده توسط گروه در قسمت اصالح نمره و درس بدین ترتیب عمل نمایید:

شماره :
/79/208آ/
ص
ي
اتر خ :

در ترم  3777دروس منطبق با نمرهی باالی  71در قسمت وضعیت درس پذیرفته شده ثبت گردد .در ازای هر  71تا  11واحد
2379/3/82
پذیرفته شده یک نیمسال از سنوات دانشجو کسر میگردد.
تطبیق نمرات فارغالتحصیالن رشتهها یا دوره های دیگر این دانشگاه یا دانشگاه های دیگر
جهت ثبت نمرات تأیید شده توسط گروه در قسمت اصالح نمره و درس بدین ترتیب عمل نمایید:
فارغالتحصیالن نوبت دوم به شرط موافقت شورای آموزشی:
در ترم  3777حداکثر  11واحد از دروس عمومی در قسمت وضعیت درس پذیرفته شده ثبت گردد و در ازای هر  71تا  11واحد
پذیرفته شده یک نیمسال از سنوات دانشجو کسر میگردد.
فارغالتحصیالن روزانه :تطبیق ندارد
 تطبیق نمرات دانشجویان مهمان در دانشگاه دیگر:
پس از تطبیق نمرات ارائه شده با لیست دروس تایید شده توسط این دانشگاه در فرم معرفینامه مهمانی دانشجو ،دروس عیناً در
ترم مورد نظر با وضعیت درس پذیرفته شده و نوع ثبت نام مهمان ثبت میگردد .در صورت هرگونه حذف اعم از حذف پزشکی یا
حذف مجازو ...به غیر از حذف اضطراری تصمیم نهایی در خصوص پذیرش حذف یا عدم پذیرش توسط شورای آموزشی دانشکده
اخذ میگردد.
اداره کل امور آموزش دانشگاه
اردیبهشت91

