
 
  :.................................شماره

  : :................................تاريخ

  : :.............................پيوست

  سسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور مركز قم ................................ دانشجوي رشته 

......................................................... موسسه آموزش عالي /

شوراي دانشگاه و دستور  ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مورخ ۱۰۸جلسه  نامه آموزشي مصوب

  شماره درس
  نمره

  به حروف  به عدد

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  .يا سه درس مالك است

  استان رئيسنام و نام خانوادگي                                                      

  مهر و امضا                                                     

  تاريخ                                        

  مركز قم دانشگاه پيام نور

سسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريؤها و م فرم پذيرش واحد درسهاي عمومي از دانشگاه

  

دانشجوي رشته ......................................... آقاي /خانم.............................. بدينوسيله در پاسخ به درخواست مورخ 

/به اصل كارنامه ريز نمرات تأييد شده دانشگاه  باتوجه........................................... 

نامه آموزشي مصوبين ئآ براساس مفاد هاي عمومي گذارنده شده نامبرده

  .به شرح ذيل پذيرفته شد) ۴پيوست شماره (تطبيق واحد دوره هاي كارداني و كارشناسي 

  عنوان درس گذرانده
تعداد 

  واحد
  عنوان درس معادل دانشگاهي

تعداد 

  واحد
شماره درس

  ۲  ۱انديشه اسالمي   ۲

  ۲  ۲انديشه اسالمي   ۲

۳  
  ۳  فارسي عمومي

۴  

۳  
  ۳  زبان خارجه

۴  

۲  
  ۱  تربيت بدني

۱  

  ۱  ۱ورزش   ۱

۲  
فلسفه / آئين زندگي 

  اخالق اسالمي/اخالق
۲  

  ۲  نهج البالغه/تفسير موضوعي قرآن  ۲

  

  ۲  فرهنگ و تمدن اسالم و ايران  ۲

  ۲  جمعيتدانش خانواده و   ۲

  انقالب اسالمي و ريشه هاي آن

  )ره(انديشه هاي سياسي امام خميني  ۲  انقالب اسالمي ايران  ۲

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

    جمع واحدهاي پذيرفته شده

يا سه درس مالك استدر مواردي كه دو يا سه عنوان درس بجاي يك عنوان پذيرفته مي شود ميانگين نمره هاي دو 

  

                                                             يس مركز

                                                               

                                                                             

  بسمه تعالي

   
  

فرم پذيرش واحد درسهاي عمومي از دانشگاه

بدينوسيله در پاسخ به درخواست مورخ 

........................................... به شماره دانشجويي 

هاي عمومي گذارنده شده نامبرده واحد از درس.............. تعداد 

تطبيق واحد دوره هاي كارداني و كارشناسي  العمل

عنوان درس گذرانده

  ۱معارف اسالمي 

  ۲اسالمي معارف 

  فارسي

  ۲و  ۱فارسي 

  زبان خارجه

  ۲و۱زبان خارجه 

  تربيت بدني

  ۱تربيت بدني 

  ۲تربيت بدني 

  اخالق و تربيت اسالمي

  آيين زندگي

  فلسفه اخالق

  متون اسالمي

  تفسير موضوعي قرآن

  تفسير موضوعي نهج البالغه

  تاريخ اسالم

  جمعيت و تنظيم خانواده

انقالب اسالمي و ريشه هاي آن

انديشه هاي سياسي امام خميني

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  

  

در مواردي كه دو يا سه عنوان درس بجاي يك عنوان پذيرفته مي شود ميانگين نمره هاي دو  .۱

يس مركزئخانوادگي ر نام و نام        

    مهر و امضا        

    تاريخ        


