
 فرم معادل سازي دروس

 لطفاً قبل تکمیل فرم به موارد ذیل توجه فرمایید:                                                   

 

مندرجات وتحویل به موقع آن به اداره آموزش، قبل از اتمام مهلت حذف واضافه در اولین نیمسال تحصیلی این فرم بدون خط خوردگی واصالح اعتبار داشته ومسؤلیت تکمیل وصحت  •
 متقاضی،برعهده دانشجوست.

الی عالم توسط مؤسسه آموزش عآن پس از است ریز نمرات ارایه شده توسط دانشجو براي تطبیق دروس باید به تایید موسسه /دانشگاه صادر کننده آن رسیده باشد.هر گونه تغییر در محتواي •
 پیروزان در هر مقطع زمانی ،باعث ابطال ریز نمرات وگذراندن دروس حذف شده طبق آیین نامه ونظر شوراي آموزشی توسط دانشجو می باشد.

 رعایت پیش نیازي وهم نیازي در اخذ دروس بر عهده ي دانشجومی باشد. •
 بر عهده گروه آموزشی وشوراي آموزشی مؤسسه با توجه سرفصل دروس رشته می باشد. پیروزانتشخیص عنوان دروس تطبیقی در مؤسسه آموزش عالی  •
 یل گردد.چنانچه دانشجو قبل از ورود به این مؤسسه در بیش از یک مؤسسه /دانشگاه تحصیل کرده است به ازاي هر دانشگاه این فرم به صورت مجزا تکم •
اخذ  ربا آزمون مجدد وارد مؤسسه آموزش عالی پیروزان شود.(مثال : فارغ التحصیل ،انصراف،اخراج و....) دروسی که قبال در مؤسسه /دانشگاه دیگ در صورتی که دانشجو از مؤسسه /دانشگاه قبلی •

 معادل سازي می گردد. 12ل کرده است در صورتی که مطابق با سرفصل دروس این مؤسسه باشد وتعداد واحد آن ها از دروس معادل در این مؤسسه کمتر نباشد،با نمره حداق
مام دروس اخذ شده وي در مؤسسه/ دانشگاه در صورتی که دانشجو از مؤسسه / دانشگاه قبلی بدون آزمون مجدد وارد مؤسسه آموزش عالی پیروزان شود(مثال: انتقال،تکمیل ظرفیت و...) ت •

 قبلی،چه قبولی وچه ردي، در سوابق تحصیلی دانشجو ثبت خواهد شد.
 تطبیق واحد از مقطع پایین تر امکان پذیر نیست ودر صورت عدم رعایت این قانون مسؤلیت آن برعهده دانشجو است. •

 لیست دروس پشت برگه (صفحه ي دوم) ثبت شود.

 وضعیت قبلی دانشجو(قبل از ورود به مؤسسه آموزش عالی پیروزان) وضعیت فعلی دانشجو(در مؤسسه آموزش عالی پیروزان)

 .................................شماره دانشجویی:..........

 ........نام ونام خانوادگی:..................................

 .......................................مقطع تحصیلی:......

 ................................رشته/گرایش:................

 ..................... ورودي سال تحصیلی:............................ نیمسال

 نام مؤسسه/دانشگاه :..............................

 .................................مقطع تحصیلی:......

 ..............................رشته/گرایش:.............

 ورودي سال تحصیلی:........................ نیمسال .....................

 ورود: نحوه

 انتقال           آزمون سراسري(تکمیل ظرفیت)       آزمون سراسري(عادي)

 نحوه خروج:  

   قبولی تکمیل ظرفیت(مؤسسه پیروزان)  فارغ التحصیل  

   اخراج        انصراف            انتقال(به مؤسسه پیروزان) 
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دروس تطبیقی دانشجو(در مؤسسه آموزش عالی پیروزان) وضعیت  وضعیت دروس قبلی دانشجو(قبل از ورودبه مؤسسه آموزش عالی پیروزان) 

 نمره درس
 تعداد واحد

 نمره درس نام درس کددرس
 تعداد واحد

 نام درس

ف
ردی

 

 نظري عملی نظري عملی
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 امضاي مدیر اداره آموزش وتاریخ       -5       امضاي مسؤل ثبت سیستم وتاریخ  -4        شهریه مورد نظر اخذ گردید  -3   دروس تطبیقی مورد تایید گروه آموزشی است      -2   محتواي این فرم مورد تایید اینجانب می باشد.      -1                  

                      تایید امور مالی                  امضاي مدیر گروه آموزشی وتاریخ                      امضاي دانشجو وتاریخ                                                                        

شی
وز

 آم
وه

گر
یر 

مد
 


