موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی اشراق-بجنورد

فرم درخواست تطبیق واحد دانشجو
با سالم
احتراما ،خواهشمند است ،با توجه به ریزنمرات ارسال شده از دانشگاه/موسسه ...............................................در خصوص گززار
نمرات دانشجو(موارد پیوست)،آقای  /خزان ..................................................بزه شزمار ه دانشزجوی  .................................در رشزته
 ......... .........................مقطع ............................ورودی  ،....................موارد مورد تطبیق را طبق جدول زیر تائید و ارائه فرمائید.
نکته :1بر اساس مصوبه شورای آموزش موسسه،حداقل نمره قابل قبول جهت دروس عموم و تخصص  10م باشد.
نکته :2جهت جلوگیری از بروز مشکالت احتمال تطبیق واحد دروس در  3هفته ابتدای اولین ترم دانشجو صورت گیرد(.مسزوولیت مشزکالت
احتمال ناش از اقدام با تاخیر بر عهده دانشجو م باشد)
نکته :3با توجه به اینکه انتخا ب واحد ترم اول توسط موسسه صورت میگیرد در صورت تطبیق واحد ،واحد جدید و جایگزین جهت دانشجو لحزا
نشده و فقط در صورت رسیدن واحد ها ،پس از تطبیق واحد ،به زیر  41واحد ،تا رسیدن به این سقف ،واحد جدید در صورت وجود اضزافه خواهزد
شد.
نکته :4به استناد دست ور العمل سازمان سنجش آموز

کشور ،دانشجویان که فاقد مدرک پیش دانشزگاه بزوده و مزدرک کزاردان را بزه جزای

مدرک پیش دانشگاه ارائه م نمایند امکان استفاده از تطبیق واحد هیچ یک از دروس کاردانی را ندارند.
نکته :5پذیر

تطبیق واحد به استناد ائین نامه آموزش صرفا در اختیار دانشگاه بوده و امتیاز ویژه ای است که موسسه به دانشجو اعطا م نماید

لذا در صورت درخواست دانشجو برای تطبیق واحد و موافقت موسسه با انجام آن ،در صورت بروز هرگونه مشکل در انتخاب واحزد تزرم هزای آتز
مسوولیت آن برعهده دانشجو خواهد بود.

تائید کارشناس امور آموزش
اصل کارنامه با رعایت نکته  4دریافت شده و تصویر آن ممهور به مهر آموزش پیوست فرم گردید
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جمع تعداد درس:

جمع تعداد واحد:

تائید مدیر گروه (نکات  1تا  5رعایت شده است)

امضاء کارشناس رشته  :نمرات دروس تطبیق یافته فوق در سیستم ثبت گردید.

تائید واحد مال
تاریخ:

