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 روز کاری 3مدت زمان انجام فرایند: 

 مسول فرایند: آموزش

 

 

 

 

 

 



 

 ردس هب صورت هم نیازاخذ  فرم ردخواست (:71-3آ)
 ضوازُ:

 تازیخ:

 پیَست:

      ٍرٍدی                       استاد هحترم هشاٍر داًشجَیاى                                             جٌاب آقای   سرکار خاًن/ 

 سالم علیکن

هتقاضی                       بِ ضوازُ داًطجَیی                 داًطجَی زضتِ                    ساًد ایٌجاًب              بِ استحضاز هی ز، با احتسام

 :استالشم بِ ذکس ن. ضادزس اٍل است هی ب کِ پیص ًیاش                        )دزس اٍل( با دزس                              اخر ّن شهاى دزس          

 اخذ نووده ولی هوفق به کسب نوزه قبولی نشده ام.            سال تحصیلی                     درس پیش نیاس را در نیوسال     □

 .را بزای اولین بار اخذ هی نواین درس پیش نیاس □

 خَاّطوٌد است اقدام هقتضی زا هبرٍل دازید.

                                                         اهضا داًطجَ                    تازیخ                                                                           ضوازُ تواس:             

 پردیس بیي الولل داًشگاُ هعاًٍت هحترم آهَزش پایِ/ بالیي  پسشکی / بالیي دًداى پسشکی

 علیکنسالم 

اخر ّوسهاى دزٍس هَزد تقاضای داًطجَ اش ًظس ایٌجاًب ضسٍزی است / ًیست ٍ دز صَزت عدم ازائِ دزٍس هرکَز، داًطجَ با هطکالت آهَشضی 

 .زٍبسٍ هی گسدد / ًوی گسدد
          استاد هطاٍز          اهضا                     تازیخ                                                                                                

 هدیریت هحترم گرٍُ                           سرکار خاًن/ جٌاب آقای 

 سالم علیکن

 خَاّطوٌد است ًظسیِ آى گسٍُ هحتسم زا دزخصَظ اخر ّوصهاى دزٍس هَزد تقاضای داًطجَ اعالم فسهائید.

             هعاٍى آهَشش پایِ/ بالیي پصضکی/بالیي دًداًپصضکی اهضا                    تازیخ                                                                         

  دًداى پسشکی بالیي پسشکی /  هعاًٍت هحترم آهَزش پایِ/ بالیي

 سالم علیکن

                           هدیس گسٍُ اهضا                  تازیخ                        دزٍس هَزد تقاضا هَافقت دازد / ًدازد.ایي گسٍُ با اخر ّوصهاى 

 پردیس بیي الولل داًشگاُآهَزش هحترم  ٍاحد

 سالم علیکن؛

هَضَع زا بِ اطالع استاد هحتسم هطاٍز داًطجَ زساًدُ ٍ اقدام ، اخر ّوصهاى دزٍس هَزد تقاضا اهکاى پریس است/ ًیست. لطفاً با تَجِ بِ هَازد فَق

 هقتضی زا هعوَل دازید.

                          اهضا هعاٍى آهَشش پایِ/ بالیي پصضکی/ بالیي دًداًپصضکی                    تازیخ                                                                                

 (هم آوا) مدیریت آموزشیمحترم سیستم  کارشناس

 لطفاً ًسبت بِ ثبت ٍاحد ّای هَزد دزخَاست اقدام ضَد.                 سالم علیکن؛

                     ل داًطگاُلپسدیس بیي الو آهَشش ٍاحد اهضا                     تازیخ                                                                                                  
 

                    آهَشش جْت دزج دز پسًٍدُ داًطجَکپی:  □استاد هطاٍز جْت اطالع                کپی:  □      ّن آٍا کازضٌاساصل بسگِ:  □
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