
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ویژه دانشجویان رشته  0911-0011اطالعیه برگزاری ترم تابستانی سال تحصیلی 

 داروسازی

-0011دانشگاه علوگ پعشکیگگرمعنشاهنشگه عد عنرگشعدا دع اگگدادسعاشعد داع یگزیعدا درگهشسع اعد ع گگشپع هحصگزهنمعرگه ع   گگ ومععععععععع

طبقعیشایطعدعاقگش ا عییگ ععع به صورت مجازی و با پرداخت شهریه مصوب،صرفاً برای دانشجویان رشته داروسازی  0911

 .حشگکا عنمهید

اطهلایعدعطبقعدرگز  عالامگ عاشحگ قعاقگدااه عرشپع اعان گهپععععععع یهیصزیعارتعازقهض هنعلکیکعیشایطعدعاقش ا عاینعدانشاه ع اعدق قهً

 دهند

 :وتاریخ امتحانات الف( لیست دروس رشته داروسازی

 ساعت امتحان روز امتحان  تاریخ امتحان نوع درس  واحدتعداد  نام درس

ع01-02 ددینبیع8/6/011عاخز هصمعنرشسع2ع0فه اهن گن شسع

ع01-02عینبیع09/6/011عاخز هصمعنرشسع9ع2فه اهن گن شس

ع01-02عینبیع6/6/011عاخز هصمعنرشسع9ع9ی ممعدا دیم

عههسعفشاد د 

عح  ل ژیک
ع01-02عچهه عینبیع01/6/011عاخز هصمعنرشسع2

اخالقعدعق ان نعد ع

عدا درهشس
ع01-02عددینبیع01/6/011عاخز هصمعنرشسع2

ع

ع ب( مدارک الزم

 داحد(عحیعص   عنهاالعخ انه6اررنعدعحه گذا سعااشفمعنهایع رممعابداءعحهعق دعداحدههسعش شنههدسع)حدانثشع .0

 اررنعیفهفعدعداضحعلرسعدادطوب .2

 ینهرنهای   یشعخ انهعنه  عاومععششتعدع دعدع   یشع .9

 اررنعف شعششداخزم .0

بره سرامانه    02/0/0011لغایرت    01/0/0011دانشجویان محترم الزم است با به همراه داشتن مدارک خواسته شده صررفاً از روز  

 :اینترنتی به آدرس

https://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/summerterm  

مرحلره   دعد عانزهگهعد ع مردارک فرور را بارگریاری     اشاجایعنم د عدعندعاومعدعیمه  عینهرنهایعخ دع اعدا دعنشد عدعفشپع اع رم  عنگشد عدع

 .دنمیعا ره ع اعانزخهبعنمهیند نهایی تایید

https://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/summerterm


ع.به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد  تاریخ ثبت نام

حدیهمعارتعحیعادا کعنهقصع،ششانند عدعخه جعاشعاهوتعیهدعید عحهرعحیعه چعلن انع ش  بعاثشعداد عنخ اهدعید.عضمنهعحیعدانشگ  یهنعع

،عد عانزخگهبعدععحیف و اضرافه وورود نردارد    لکیکع هن دعامعگشددعاشعآن هئمعنیعد عفشآیندعثبتعنهپعدعانزخهبعداحدعد رمعاارگهنع

دعن کعاررنعادا کعخ ارگزیععواحد )فقط از دروس ودول فور (ع6شعطشیقعدانشاه عابداءع هعرقفعش شنههدعداحدههسعد رمعخ دعا

 ید عدقتعنها عدایزیعحهیندععععععععع

 0011-0911ج( تقویم آموزشی نیم سال تحصیلی تابستانی سال تحصیلی  

 

 مدت و تاریخ امتحانات آغاز و پایان آموزشی ثبت نام و انتخاب واحد مدت آموزش نیمسال

عن مصه ع هحصزهنم

ع

لغهیتع01/0/0011اشع ه یخععهفزیع 6

ع21/0/0011

لغهیتعع2/1/0011اش ه یخع

ع01/6/0011
  01/6/0011اشع ه یخع

 21/6/0011لغهیتع

ع

 0911-0011میزان شهریه نیم سال تحصیلی تابستانی سال تحصیلی  د( 

ع 

 نوع واحد مبلغ هر واحد )ریال(

 اخز هصمعنرشس ع111/111/0

ع

 شعبه بلوار شهید شیرودی بنام دانشکده داروسازی به نام بانک صادرات    1015100905110به شماره حساب واریز 

ع:نکته های مهم 

 .شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد * 

دانش  یهنع یزیعدا درهشسعدانشاه علو پعشکیرمعنشاهنشه عازقهضمع شپع هحصزهنمعصشفهًع هحععاقش ا عآا شیمعدعا افقتعدانشرد عع *

 .دا درهشسعنشاهنشه عخ اهندعح د

آینگدععد عشهیهنعضمنعآ شدسعا فق تعحشاسع مهامعدانش  یهنعلکیکعحهع  جیعحیعآنچیعینشعید،عحه دیاشعیهدآد سعامعگگشددعد عان گهپعفشعع

 .ثبتعنهپعدعاررنعادا کعخ دعدقتعرشپع اعحام عآد ندعدعاشعاشاجایعحیعداحدآا شیمعدعادا  عن عاا  عآا شیمعخ ددا سعنمهیند

 

 دانشکده داروسازی موزشواحد آ شماره:  بگیرید تماس شماره این با بیشتر اطالعات وهت

90216018-189 


