
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت زمبن انجبم فرایند: یک روز کبری

 مسئول فرایند: آموزش

 

 

 .نماید چاپدانشجى  باید فرم را اس سایت ردیافت و  

تکمیل خىاسته شده رد بخش اول فرم را مشخصات 
 ید.نما  و امضا  

 امضای معاون آمىسش را اخذ نماید.

 آمىسش را اخذ نماید. واحدامضای 

 امضای معاون آمىسش را اخذ نماید.

 امضای مدری امىرمالی را اخذ نماید.

 آمىسش را اخذ نماید. واحدامضای نهایی 

 فرم را هب واحد آمىسش تحىیل نماید.  

 آمىسشی  تىسط واحد آمىسش هب فرم ردخىاست ویپست شىد.فرم مىافقت شىرای 

 فرم را رد دبیزخاهن ثبت نماید.



 

 

 بِ ًام خدا
 هعرفی بِ استادفرم درخَاست (:22-2آ)

 ضوازُ:

 تازید:

 پیَست:

 پایِ/بالیي پسشکی/بالیي دًداًپسشکیهحترم آهَزش هعاًٍت 
   با سالم و احترام؛

طجَی زضتِ                                                ِت استحضاز هی زساًد ایٌجاًة        طجَیی             دًا  تقاضای اذر                           ِت ضوازُ دًا
َاّطوٌدم دستَز فسهاییدعولی،  ٍاحد             ٍاحد ًظسی            دزس                                 زا ِت هیصاى   اقدام  ِت صَزت هعسفی ِت استاد دازم. ذ

  هقتضی زا هثرٍل دازًد.
یکثاز دز  تا کٌَى اش فسصت هعسفی تِ استاد استفادُ ًٌوَدُ ام هی تاضن ٍ                      ضایاى ذکس است ایٌجاًة تسم پایاًی هقطع   

 استفادُ ًوَدُ ام.اش فسصت هعسفی تِ استاد  هقطع                 
 

 داًطجَاهضا          تازید:                      ضوازُ تواس:                                                                                                 

 هحترم آهَزش پردیس بیي الولل داًشگاٍُاحد 
 جْت تسزسی ٍ دز صَزت عدم ٍجَد هطکل اقدام تساتس هقسزات. سالم علیکن؛

 آهَشش پایِ/تالیي پصضکی/تالیي دًداًپصضکی هعاٍى تازید:                                

 دًداى پسشکیبالیي هعاًٍت هحترم آهَزش پایِ / بالیي پسشکی / 
  سالم علیکن؛

یکثاز  تا کٌَى اش فسصت هعسفی تِ استاد استفادُ ًٌوَدُ است هیثاضٌد ٍ               هیگسدد ایطاى تسم پایاًی هقطع         تدیٌَسیلِ تایید    
یَست هی )پ                 هَزخ                   تا تَجِ تِ هصَتِ ضوازُ     استفادُ ًوَدُ است. اش فسصت هعسفی تِ استاد دز هقطع                  

سال تحصیلی                     لطفاً     یوسال            ً، دزس                 دز هعاًٍت آهَشضی داًطگاُ هثٌی تس هَافقت تا هعسفی تِ استادتاضد( 
          .هستَطِ اذر گسدد ضْسیِ فسهاییددستَز 

      

 پسدیس تیي الولل داًطگاُ آهَشش ٍاحد           تازید:                                                                                                          

 پردیس بیي الولل داًشگاُ هالیاهَر هحترم  یتدیره
 سالم علیکن؛

داًطگاُ، ذَاّطوٌد است دستَز فسهائید ًسثت تِ اذر ضْسیِ دزس                                 تِ هیصاى         ٍاحد تا تَجِ تِ هَافقت ضَزای آهَشضی  
 ًظسی          ٍاحد عولی تِ صَزت هعسفی تِ استاد اقدام الشم زا هثرٍل دازًد.

 

 دًداى پصضکیتالیي / تالیي پصضکی /  آهَشش پایِ هعاٍىتازید:                                                                                           

 پردیس بیي الولل داًشگاُ آهَزش پایِ / بالیي پسشکی / بالیي دًداى پسشکی ت هحترمهعاًٍ
 2138384431000تِ حساب ضوازُ                       فیص یطتِ هثلغ                     زیال تِ استحضاز هی زساًد ضْسیِ هستَطِ  سالم علیکن؛

     . تیي الولل دز تاًک هلی هسکصی تٌدز اًصلی ٍازیص ضدُ استتِ ًام زاتط توسکص دزآهد پسدیس 
   

 تیي الولل داًطگاُ پسدیس هدیس اهَز هالی         تازید:                                                                                                           

 (ّن آٍا) هدیریت آهَزشیهحترم شٌاس کار
جْت تِ صَزت هعسفی تِ استاد ٍ تْیِ لیست ًوسُ داًطجَ                      دز ًیوسال                        ٍاحد دزسی طفا ثثت سالم علیکن؛ ل
 ازائِ تِ اساتید.

      

 تیي الولل داًطگاُ پسدیس آهَشش ٍاحد        تازید:          
 کپی: استاد هطاٍز               زج دز پسًٍدُ داًطجَ  اصل تسگِ: د                   
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