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و مراكز  ها انشگاهدممنوعيت صدور مدرك معادل در 

 3/9/77مورخ  238مصوب جلسه  عالي آموزش

 انقالب فرهنگي عالي شوراي

ص نقرر فصه گي رر صعرري  صشررج   ص41/6/41وررج  صص853پيرر مصوبررجلسص   ررسص

وج هقتص صج  صليصحذفصود كصوعيدلصمصل  سيسصگز  شصعم ك دصمز  تصصد خبجص

مز  تصه گيرگصمصصص24/4/44ورج  صصص44151/2وجضجعصنيوسص)صعي  صآوجزشه گيگصمص

 :د  دصو كسص شعي ص،صكمي يجنصوشج ت صتأييدمص(صعي  صآوجزش

 صآوجزش صوبجفصسيزوينصگيصدم ه عطي صود كصوعيدلصنيش ص زصگذ  ندنصص(  ف

 سرم صل گرز  صشردهصتجسر صصصصصغي ص گريصصدم ه وج ص د   صمص سرخدد و صمصگمنيري صصص

 ؛وخجقفصگ ديدهص ستصعي  صآوجزشمصوؤس يتصصگيصد نش يه

غي دم خر صمصغي  نخاريع صنرجعصصصصصعي  صآوجزشسصلسص غجص وخييزصوؤس يتصليصتج ص(ف

 ؛ صوعيدلصد ص ي صوؤس يتصعم ًصوخجقفصويندهص ستگيصدم ه     ص،صدمم

ل   صتبديلصود  كصوعيدلص عطيي صكمي يجنص  زشرييل صورد  كصتيبري  صصصصص(ج

شردهص سرتاص ملصآنكرسصد  نردهصصصصصصليي صپيشل صح بصوج دصدمص  هصحلص،صخي جصكشج 

ورد كصص،صد خلصكشج  صگيصد نش يهكصليصگذ  ندنصم حدگي ص ب  ن صد صيك ص زصود 

وعيدلصخجدص  صلسصود كص سم صتبديلصكيدصمصدي  ص ييكسصد صآزورجنصوقطربصلري ت صصصص

د صدصنم هصآزوجنصآخ ي صه دصپذي هخسصشردهصد ص شرخسصصصص38ش كتصك دهصمصحد قلص

 ؛و لجطص  صك بصك دهصليشد

 عطي ص،ص صكي د ن صمصكي شييس گيصدم هآوجزش صصنيوسصآيي ليصتج سصلسص ص حصص(د

 ؛ود كصوعيدلصلسصد نشججيينصوش مط صوشمجلص خ  جصويخا ص ع مصشدهص ست

حرذفصورد كصوعريدلصد صدم هصصصص،ص صآوجزشر صگريصصنيوسصآيي كمي يجنصتدمي صص(ه
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 ؛پيشيهيدصك دهص ستص يز صل نيوسصعي  صشج   كي شييس ص  شدص  ص هتصتبجيبصلسص

،صنج صد د نش يهصپييمصحضج  صنيمس صآوجزش صگيصدم هجقفصشدنصليصتج سصلسصوخص(م

 :وق  صگ ديد،ص عطي صود كصوعيدلصلسصد نشججيينصويخا ص ست

د صوج  د صليعثصتجقفصصدم صود كصص-هجقص  صكسگي صصگي  ص هتصعي  صشج   »

نزديكصويج صلسص ي صتجقرفصخج گردصصصصوعيدلصگ ديدهصمصد صل خ صوج  دصنيزصد صآييده

مصصگريصصد نشر يهصمص زص ي صپسص عطي صورد كصوعريدلصتجسر صصصصصنمييدصو صتأييدص-گشت

صا«ليشدصو وميجعصصعي  صآوجزشوؤس يتص
ص

سيدصويمدصخيتم ص-عي  ص نق فصه گي  ص ييسص مهج صمص ييسصشج     


