
 

کال رد سیستم  حذف و اضاهف فرم(:2-3آ)  (هم آوا  )رد صورت ربوز اش
 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 پردیس بین الولل دانشگاه  هحترم آهوزش پایه / بالین پسشکی/ بالین دندانپسشکی تهعاون

 با سالم ٍ احتسام ؛

هتقاضی اًجام حرف ٍ           ایٌجاًب                                          داًطجَی زضتِ                         بِ ضوازُ داًطجَیی                     

 ًیوسال                     سال تحصیلی                      هی باضن. اضافِ دزٍس ذیل دز
 دزٍس حرف ضدُ  دزٍس اضافِ ضدُ

 زدیف کد دزس ًام دزس تؼداد ٍاحد  زدیف کد دزس ًام دزس تؼداد ٍاحد

   3     1 

   4     2 
 

  هؼدل ًیوسال قبل   جوغ ٍاحد قبل اش حرف ٍ اضافِ

  جوغ ٍاحد بؼد اش حرف ٍ اضافِ

 داًطجَ اهضا          تازیخ:                                                                                                ضوازُ تواس:

 سرکار خانن / جناب آقای     استاد هحترم هشاور

 سالم ػلیکن؛

     هطاٍزُ با داًطجَی هحتسم اػالم ًظس فسهائید.دز صَزت لصٍم با احتسام، با تَجِ بِ دزخَاست داًطجَ لغفا پس اش بسزسی ٍ 
 بالیي دًداًپصضکی بالیي پصضکی/ هؼاٍى آهَشش پایِ /اهضاء                              تازیخ:                                                                             

 پردیس بین الولل دانشگاه هعاونت هحترم آهوزش پایه / بالین پسشکی/ بالین دندانپسشکی

 ػلیکن؛سالم 
 بِ صالح داًطجَ ًیست.                                                                                        بِ دلیل                         ٍس زدیف ّای                       حرف دز  □

 اضافِ ًوَدى دزٍس زدیف ّای                               بِ دلیل ػدم گرزاًدى پیص ًیاش هجاش ًیست.  □

 اًجام دزخَاست داًطجَ بساساس آئیي ًاهِ آهَشضی هجاش بَدُ ٍ بِ صالح داًطجَ است.  □

 دزٍس زدیف............تداخل کالسی دازًد.  □

 دزٍس زدیف............تداخل اهتحاًی دازًد.  □

 

                         اهضاء استاد هطاٍز                    تازیخ:                                                                                                                                              

 واحد هحترم آهوزش

 سالم ػلیکن؛

 تداخل کالسی دازد، با اخر زضایت اش هدزسیي هحتسم دزس/هدیسگسٍُ هحتسم بالهاًغ است.  □

 تداخل اهتحاًی دازد، با اخر تؼْد اش داًطجَ بالهاًغ است.  □

 بالیي پصضکی/ بالیي دًداًپصضکی آهَشش پایِ /اهضاءهؼاٍى      تازیخ:                                                                             

 )هن آوا(کارشناس هحترم سیستن هدیریت آهوزشی
 ؛سالم ػلیکن

                                                                                                                با حفظ سابقِ زضایت اش هدزس هحتسم/تؼْد اش داًطجَ اقدام ضَد.

 آهَشش ٍاحداهضاء                  تازیخ:                                                                                           

 □  کپی : داًطجَ جْت اعالع  □                      کپی : استاد هطاٍز □   اصل بسگِ : پسًٍدُ داًطجَ         
 

 .دز صَزت هطسٍط بَدى داًطجَ )هؼدل کوتس اش دٍاشدُ( داًطجَ فقظ هی تَاًد چْازدُ ٍاحد اخر ًواید 

  عبق تقَین داًطگاّی ( فسم زا تکویل ٍ تحَیل آهَشش ًواید. -داًطجَ هلصم است دز هحدٍدُ شهاًی تؼییي ضدُ ) ّفتِ سَم ًیوسال تحصیلی 

 


