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 .7دانشجوی جدید الورود جهت تطبيق دروس گذرانده در مقطع یا دانشگاه قبلي ميتواند بلافاصله پس از ثبت نام ،فرم
درخواست تطبيق و پذیرش واحدهای درسي را از سایت دانشکده ) (https://ph.sbmu.ac.irدریافت و تکميل
مينماید.
 .2دانشجوی متقاضي مدارک کارنامه ریز نمرات قبلي خود را به درخواست پيوست نموده و به مدیر آموزش ارایه ميدهد.
 .9مدیر آموزش درخواست را بررسي و امضا مينماید.
 .4دانشجو درخواست را به کارشناس رشته در اداره آموزش تحویل ميدهد.
 .5کارشناس رشته بر اساس درخواست پيش نویس نامه استعلام ریز نمرات دانشجو از محل تحصيل قبلي را تهيه کرده
و به مدیر آموزش ارسال ميکند.
 .6مدیر آموزش نامه را برای امضا به معاون آموزشي ارجاع ميدهد.
 .1مدیر آموزش پس از امضا نامه را به مدیر کل آموزشي دانشگاه ارسال مينماید.
 .8آموزش کل دانشگاه پاسخ استعلام (تصویر کارنامه تحصيلي مقطع قبلي دانشجو) را به معاون آموزشي دانشکده ارسال
مينماید.
 .3معاون آموزشي نامه را به مدیر آموزش ارجاع ميدهد.
 .71مدیر آموزش نامه را به کارشناس رشته ارجاع ميدهد.
 .77کارشناس رشته پيش نویس نامه درخواست تطبيق و پذیرش واحدهای درسي دانشجوی متقاضي را به مدیر آموزش
ارسال مينماید.
 .72مدیر آموزش نامه را امضا کرده و به مدیر گروه ارسال مينماید.
 .79گروه آموزشي مربوطه با بررسي و مقایسه سرفصلهای دروس مقطع قبلي دانشجو با دروس رشته ،نام و تعداد واحدهای
پذیرفته شده دانشجو را به مدیر آموزش/معاون آموزشي اعلام مينماید.
 .74مدیر آموزش نامه را به کارشناس رشته ارجاع مي دهد.
 .75کارشناس رشته دروس و واحدهای پذیرفته شده دانشجو را به وی اعلام مينماید .همچنين در صورتي که تمام یا
بخشي از این واحدها در نيمسال جاری توسط دانشجو انتخاب شده باشد و نامه پذیرش واحدها پيش از بازه زماني
حذف و اضافه نيمسال یا حذف اضطراری به آموزش اعلام شده باشد نسبت به حذف واحدهای مذکور در سيستم سما
اقدام مينماید.
 .76دانشجو تا سه روز پس از حذف و احد یا واحدها باید دو نسخه از برگه انتخاب واحد جدید را چاپ کرده و به امضا
مشاور تحصيلي و مدیر آموزش برساند .سپس باید یک نسخه از برگه انتخاب واحد امضا شده را به کارشناس رشته
تحویل دهد.

