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 خًاَشمىد است ومرات ارسالی از داوشگاٌ مقصد دقیقا مىطبق با تعداد ياحدَای ذکر شدٌ َردرس درفرم باشد. 
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 ردیف نام درس تعداد واحد

  1 

  2 

  3 

  4 

 جمع واحد    



   قًاویه مرتبط با مبحث میُماوی برای کلیٍ مقاطع تحصیلی
 

ء ٍهقصذ تؼٌَاى داًشجَی هیْواى دس هَاسدی کِ داًشجَ تغَس هَقت ًاگضیش تِ تغییش هحل تحصیل خَد  تاشذ . هی تَاًذ تا تَافق داًشگاّْای هثذا -

 ل خَد سا تغَس هَقت تشای هذت هؼیي تغییش دّذ . هحل تحصی

 اص داًشگاّْای دٍلتی تِ غیش دٍلتی ٍتشػکس هوٌَع است .داًشگاّْای حضَسی تِ غیش حضَسی .هیْواًی اص دٍسُ ّای سٍصاًِ تِ شثاًِ ، اص  -

ل تحصیلی ٍ دس هقغغ کاسداًی ٍکاسشٌاسی هیْواى شذى داًشجَ دسیک داًشگاُ  هششٍط تِ ایي است کِ داًشجَ دس هقغغ دکتش حذاقل دٍ ًیوسا -

 پیَستِ ًٍاپیَستِ حذاقل یک ًیوسال تحصیلی خَد سا دس داًشکذُ هثذاء گزساًذُ تاشذ . 

سی  هیْواى شذى داًشجَ دس یک داًشگاُ تشای گزساًذى یک یا چٌذ دسس تا هَافقت داًشگاّْای هثذاء ٍ هقصذ تِ ششط آى کِ تؼذاد ٍاحذ ّای دس  -

ٍاحذ  20ٍاحذ کوتش ٍ  12ٍ جوغ ٍاحذ ّای دسسی اخز شذُ داًشجَ دس داًشگاُ هثذاء ٍ هقصذ دس آى ًیسوال اص  ٍاحذ کوتش تاشذ  10هزکَس اص 

 تیشتش ًشَد .  تال هاًغ است .

 40داًشگاُ هی گزساًذ ًثایذ اص  دس هقغغ دکتشای ػوَهی : تؼذاد ٍاحذّایی کِ داًشجَ تِ صَست هیْواى ) تک دسس یا توام ٍقت ( دسیک یا چٌذ -

 دسصذ کل ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص ًوایذ . 

 دس هقغغ دکتشی دًذاًپضشکی : تؼذاد ٍاحذّایی کِ داًشجَ هیْواى چِ تصَست توام ٍقت ٍچِ تِ صَست تک دسس ، دسیک یا چٌذ داًشگاُ -

 دسصذ کل ٍاحذّای دٍسُ تجاٍصًوایذ. 25هی گزساًذ ًثایذ  اص  

 ّش سشتِ هی تَاًذ حذاکثش یک ًیوسال  دس دٍسُ کاسداًی ٍ یا کاسشٌاسی ًاپیَستِ ٍ دًٍیوسال دس دٍسُ کاسشٌاسی پیَستِ ،دس یک ّش داًشجَ دس   -

 داًشگاُ تغَس توام ٍقت تِ صَست هْواى تحصیل کٌذ. دس ّش حال ٍاحذّایی کِ داًشجَ تِ صَست هْواى ٍ چِ تِ صَست توام ٍقت ٍ چِ تِ صَست           

 % کل ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص کٌذ . 40تک دسس دسیک یا چٌذ داًشگاُ گزساًذُ است ًثایذ اص           

 اًتخاب ٍاحذ داًشجَی هْواى دس داًشگاُ هقصذ چِ تصَست تک دسس ٍ چِ تصَست توام ٍقت تایستی تا اعالع گشٍُ آهَصشی هشتَط دس داًشگاُ       -       

 گاُ هقصذ تاشذ . هثذاء ٍ عثق ششایظ داًش        

 هیاًگیي  ٍاحذ ّایی کِ داًشجَی هْواى دس داًشگاُ هقصذ هی گزساًذ ػیٌاً دس کاسًاهِ اٍ دس داًشگاُ هثذاء ثثت هیشَد . ٍ ًوشات آًْا دس هحاسثات      -       

 ًیوسال ٍ هیاًیگي کل اٍ هٌظَس هی گشدد .          

 گزساًذُ است تایذ  12هی تاشذ. ٍاحذّایی سا کِ داًشجَ دس داًشگاُ هقصذ تا ًوشُ کوتش اص  12واى دس داًشگاُ هقصذ حذاقل ًوشُ قثَلی داًشجَی هْ      -       

 هجذداً تگزساًذ .        

 هذسک فشاغت اص تحصیل داًشجَی هْواى دس ّش صَست تَسظ داًشگاُ هثذاء صادس هی شَد .       -       

تا هیضاى اػالم شذُ تَسظ داًشگاُ هثذاء  سا دس داًشگاُ هقصذ تگزساًن. دس غیرش ایٌصرَست دس هرَسد ػرذم پرزیش        هَظفن فقظ ٍاحذ ّای  پیشٌْادی   .1

 ٍاحذ ّای  گزساًذُ اػتشاضی ًخَاّن داشت . 

 ّش گًَِ اشکال آهَصشی حاصل اص هیْواًی سا ػْذُ داس ٍ ػَاقة ًاشی اص آى سا تپزیشم .  .2

 ٍاحذ پیش اص حذ تؼییي شذُ سا تپزیشم  ،ٍاحذػَاقة ًاشی اص ػذم سػایت پیشٌیاص   .3

اّی دس تراسیخ   دس صَست ػذم هَافقت داًشرگاُ هقصرذ ترا هیْوراًی ، هَظره خرَاّن ترَد ضروي اػرالم هشاترة دس اسرشع ٍقرت تشاترش تقرَین داًشرگ                .4

 جْت اًتخاب ٍاحذ تِ داًشگاُ هثذاء هشاجؼِ ًواین .          ..... .......................

ّن تَد پس اص اتوام هذت هیْواًی تا داًشگاُ هقصذ تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ ضوي پیگیشی الصم دس هَسد اسسال ًوشات ٍاحذ ّای گزساًرذُ  هَظه خَا .5

 هؼشفی  ًواین .  تِ داًشگاُ هثذاء  شذُ خَد سا

 ػلَم پضشکی گیالى اسائِ ًواین .  ًوشات خَد سا تا  پایاى حزف ٍ اضافِ ٍیا حذاکثش تا قثل اص صهاى حزف اضغشاسی تشم تؼذ تِ داًشگاُ  .6
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