
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند: یک روز کبریمدت زمبن انجبم 

 مسئول فرایند: آموزش

 

 فرم را هب واحد آمىسش تحىیل نماید.     

 .نماید چاپدانشجى  باید فرم را اس سایت ردیافت و  

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

 ا اخذ نماید.ذ شهرهی و بالمانع بىدن ثبت ردوس ر امضای معاون آمىسش را مبنی رب اخ

 امضای مدری امىر مالی را اخذ نماید.

 آمىسش را اخذ نماید. واحدامضای نهایی   

 ا اخذ نماید.امضای معاون آمىسش ر 

 فرم را رد دبیزخاهن ثبت نماید.

 ا اخذ نماید.ر آمىسش  واحدامضای 



 

 

 رتم اتبستانوژیه فرم (:22-2آ)
 ضوارُ:

 تارید:

 پیَست:

 پردیس بیه الملل داوشگاٌ  یٍ/بالیه پسشکی/بالیه دوداوپسشکیپامحترم آمًزش معايوت 
 با سالم و احترام؛

ة                         س ایٌجًا طجَی رضتِ                                       ِت استحضار هی رسًا َیی                                            ٍرٍزیزًا طج از تِ ضوارُ زًا کِ تِ اسٌت
 هعزفی ضسُ ام هتقاضی اذذ زرٍس سیز هی تاضن. تزای تزم تاتستاىاس ٍاحس تیي الولل                                 ًاهِ ضوارُ                             هَرخ     

 ٍاحس زرسی کس زرس رزیف
 تعساز ٍاحس

 عولی ًظزی
1     
2     
3     
4     
5     

 جوع ٍاحس:
 زاًطجَ اهضا                    تارید:                                                                                   ضوارُ تواس:                   

 پردیس بیه الملل داوشگاٌآمًزش  محترم ياحد
 جْت استحضار ٍ اعالم ًظز کارضٌاسی. سالم علیکن؛

 تارید:                                 هعاٍى آهَسش پایِ/تالیي پشضکی/تالیي زًساًپشضکی

 پایٍ/بالیه پسشکی/بالیه دوداوپسشکی آمًزش  محترم عايوتم
   سالم علیکن؛

                       س.ًگززارائِ ًوی                       زرٍس رزیف ّای 
 .زرٍس رزیف ّای                                            تساذل کالسی زارًس 
 .زرٍس رزیف ّای                                            تساذل اهتحاًی زارًس 

 .کلیِ زرٍس هَرز تقاضا، قاتل ارائِ هی تاضس                                          

  آهَسش پززیس تیي الولل زاًطگاُ ٍاحس  تارید:                

 پردیس بیه الملل داوشگاٌ  مالیامًر محترم مدیریت 
                                       ذَاّطوٌس است زستَر فزهائیس ًسثت تِ اذذ ضْزیِ زرٍس رزیف ّای          تا تَجِ تِ هَارز فَق،  سالم علیکن؛

 ٍاحس عولی اقسام السم را هثذٍل زارًس.َق تِ هیشاى            ٍاحس ًظزی ٍ              جسٍل ف
 هعاٍى آهَسش پایِ/تالیي پشضکی/تالیي زًساًپشضکی                           تارید: 

 پردیس بیه الملل داوشگاٌآمًزش   آمًزش پایٍ/بالیه پسشکی/بالیه دوداوپسشکی  محترم  معايوت
 2178384436000تِ حساب ضوارُ                       فیص یطتِ هثلغ                     ریال تِ استحضار هی رساًس ضْزیِ هزتَطِ  سالم علیکن؛

                      . تِ ًام راتط توزکش زرآهس ٍاحس تیي الولل زر تاًک هلی هزکشی تٌسر اًشلی ٍاریش ضسُ است
 لل زاًطگاُپززیس تیي الو هسیز اهَر هالی         تارید:                                                          

  پسشکی / دودان پسشکی محترم آمًزشکارشىاس 
َیی ٍ ضوارُجْت زریافت لطفا   سالم علیکن؛ طج ّای  زًا ٍاحس تزای رزیف  ًتراب  طجَ)پیَست(  اقسام                                  تکویل فزم ا ٍاحس زًا ًتراب  ٍ جْت ثثت ا

ٍاحس   ِ ٍا ت َیلّن آ  گززز. تح
 هعاٍى آهَسش پایِ/تالیي پشضکی/تالیي زًساًپشضکی   تارید:                                                                                                                                       

 َاصل: پزًٍسُ زاًطج 
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