
 

 

 

 دانشجویان  یردس  پذریش واحداهی فرم ردخواست (:8آ)
 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 پردیس بین الملل دانشگاه پایه/بالین پزشکی/بالین دندانپزشکیمحترم آموزش ونتمعا
  با سالم و احترام؛

درس                                 را   به استحضار می رساند اینجانب                               دانشجوی رشته               به شماره دانشجویی                     

با نمره           گذرانده ام.    در دانشگاه                          به میزان          واحد نظری  و         واحد عملی، هنگام تحصیل در رشته                 مقطع  

ه میزان         خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پذیرش درس گذرانده ودرج آن در ترم تطبیقی کارنامه به جای درس با کد درس                     ب

 بذول دارند.واحد نظری و         واحد عملی اقدام مقتضی را م
 دانشجو تاریخ:                                امضا                                                     شماره تماس:

 سرکار خانم/ جناب آقای                         مدیریت محترم گروه          
  با سالم و احترام؛

با توجه  می گردد. ایفاد تصویر سرفصل درس گذرانده دانشجو □کارنامه دانشجو در دانشگاه مذکورتصویر  □به پیوست ضمن تایید موارد فوق،  

خواهشممند  .یا باالتر است 12اشتراک محتوای درسی و داشتن نمره  %80به اینکه بر اساس آئین نامه آموزشی، شرایط پذیرش واحدهای درسی، وجود حداقل 

 مائید. است نظریه مرتبط را اعالم فر

 پایه / بالین پزشکی / بالین دندان پزشکی معاون آموزشتاریخ:                                                                                                  

 پایه / بالین پزشکی / بالین دندان پزشکی  معاونت محترم آموزش
 با سالم و احترام؛

مشابهت محتوای درسی دارد/ ندارد  و نمره دانشجو جهت درج در  %80به استحضار می رساند سرفصل درس گذرانده دانشجو با درس مورد تقاضا، حداقل  

 ترم تطبیقی کارنامه            )به عدد( و                                       )به حروف( می باشد.

 نام و نام خانوادگی استاد:                                    امضا        تاریخ:                    

 مدیریت محترم امور مالی پردیس بین الملل
  سالم علیکم؛

با توجه به تایید مدیر محتمرم گمروه / ممدرس محتمرم، خواهشممند اسمت 

بمه دستور فرمائید نسبت بمه اخمذ شمهریه درس                                 

 میزان         واحد نظری  و         واحد عملی اقدام الزم را مبذول دارند.

 
 تاریخ:                 معاون آموزش پایه / بالین پزشکی / بالین دندان پزشکی

 پزشکی / دندان پزشکی کارشناس محترم آموزش
  سالم علیکم؛

عدم وجمود  با توجه به نظریه مدیر محترم گروه / مدرس محترم مبنی بر

مشابهت محتوای درسی، لطفا دستور فرمائید موضوع را بمه  %80حداقل 

 .اطالع دانشجو برسانند

 

 دندان پزشکی معاون آموزش پایه / بالین پزشکی / بالین                اریخ: ت

 محترم آموزش پردیس بین الملل دانشگاه واحد
به مبلغ                            ریال طی فیش شماره                      به حساب به استحضار می رساند شهریه مربوطه   سالم علیکم؛

               . انزلی واریز شده استین الملل در بانک ملی مرکزی بندربه نام رابط تمرکز درآمد پردیس ب 2178384436000
 دانشگاه پردیس بین الملل مدیر امور مالی         تاریخ:                 

 )هم آوا(کارشناس محترم سیستم مدیریت آموزشی
  سالم علیکم؛

 پردیس بین الملل دانشگاهآموزش  واحد           تاریخ:                                                 بیقی کارنامه دانشجو انجام پذیرد.طفا ثبت نمره در ترم تطل

 نمره دانشجو در کارنامه وی ثبت گردید.                                                    

 تاریخ:                    کاربر سیستم هم آوا                                                                                                            
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