
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت زمبن انجبم فرایند: یک روز کبری

  مسئول فرایند: واحد آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 ردیافت فرم از واحد آموزش

 رم هب واحد آموزش ف تحویل 

تکمیل و امضا فرم توسط مدرس
 



 تاریخ:                                          بٍ وام خدا                          

 ضوارُ:                    (: فرم اعالم يضعیت غیبت داوشجًیان11-1آ)                     

                    

 بىدراوسلیبیه الملل  پردیسدودان پسشکی بالیه  پسشکی / محترم آمًزش پایٍ/ بالیه تمعايو

 سالم ػلیکن.

در                        بِ ضوارُ داًطجَیی                  با احتزام بِ استحضار هی رساًذ آقای/ خاًن                                داًطجَی رضتِ 

کِ رٍس ٍ بِ هیشاى       ٍاحذ ًظزی / ػولی                             سال تحصیلی              ( در جلسات درس      ًیوسال جاری )ًیوسال     

هقزر در ساػات تزتیب جذٍل سیز بیطتز اس هیشاى  بِبَدُ است                                  ساػت بزگشاری آى                                     

 آییي ًاهِ ) 

  
 س ًظزی، ٍدر در 

  
 در درٍس ػولی ٍ آسهایطگاّی ٍ  

  
داضتِ اًذ. خَاّطوٌذ است دستَر غیبت  (در کارآهَسی ٍ کارٍرسی 

 د.صَرت پذیزفزهاییذ اقذام قاًًَی بزابز هقزرات با ًاهبزدُ 

 

 تاریخ:                             ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس:                                                   اهضای هذرس

 

 پردیس بیه الملل داوشگاٌ پسشکی / دودان پسشکی آمًزشمحترم ادارٌ 

 سالم علیکن.

اساس آییي ًاهِ آهَسضی، اجاسُ ضزکت در آسهوَى پایواى توزم درس    بزساًیذ بِ استٌاد گشارش هذرس هحتزم ٍ بز  ػشیشی لطفا بِ اطالع داًطجَ

ذ ٍ السم است دالیل، هذارک ٍ هستٌذات خَد را جْت تؼییي هَجِ یا غیوز هَجوِ بوَدى غیبتْوا در ضوَرای آهَسضوی داًطوگاُ،        ًهذکَر را ًذار

ات بوز  هوذارک ٍ هسوتٌذ  بِ هَقغ ػذم ارائِ ًاضی اس  ػَاقبذ. ٌایي ًاهِ تحَیل اهَر آهَسضی ًوایاهضای حذاکثز ظزف هذت یک ّفتِ اس تاریخ 

 ػْذُ داًطجَ خَاّذ بَد.

 دًذاى پشضکی بالیي هؼاٍى آهَسش پایِ / بالیي پشضکی /                    تاریخ:    

هیشاى سواػات هقوزر در آیویي ًاهوِ، در صوَرتی کوِ در       ، غیبت بیص اس آییي ًاهِ آهَسضی دًذاى پشضکی 20ٍ  19آهَسضی پشضکی ٍ هَاد آییي ًاهِ  24بز اساس هادُ  توجه:

 خَاّذ ضذ.در کارًاهِ داًطجَ ، هَجِ تطخیص دادُ ضَد هٌجز بِ حذف درس ٍ چٌاًچِ غیز هَجِ تطخیص دادُ ضَد هٌجز بِ درج ًوزُ صفز داًطگاُ ضَرای آهَسضی

 پزًٍذُ داًطجَ          آهَسش جْت درج در   :اصل برگه

 ّن آٍا کارضٌاس -4      استاد هطاٍر -3      داًطجَ -2     ضَرای آهَسضی داًطگاُ  -1      رونوشت ها:

 ساػت تاریخ رٍس ّفتِ ردیف ساػت تاریخ رٍس ّفتِ ردیف

1    7    

2    8    

3    9    

4    10    

5    11    

6    12    
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