
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرخ بله 

 

  

                                                                                      

 روز کبری03مدت زمبن انجبم فرایند:                                                                              

 مسئول فرایند: آموزش                                                   

 .یدنما چاپ د فرم را اس سایت ردیافت وبای دانشجو 

تکمیل و امضاء نماید  بخش اول 
 .فرم را  

 آموسش را اخذ نماید.عاون امضای م 

 فرم را  رد دبیزخاهن ثبت نماید.

 

 را اخذ نماید معاونت ردمان امضای  زپکش معتمد

 

 

رک هب معاونت آموسشی دااگشنه گانی اخذ امضاءمعاون آموسش جهت ارسال مدا م طبق مقررات وبای  اقدا



 

 بِ ًام خدا

 درخَاست هرخصی تحصیلی/استعالجیبررسی  فرم(:22-2آ)

 شوارُ:

 تاریخ:

 پیَست:
 

 پردیس بیي الولل داًشگاُ هحترم آهَزش یتهدیر
 

  ؛با سالم و احترام

 بِ استحضار هی رساًد ایٌجاًب                               داًشجَی رشتِ                   بِ شوارُ داًشجَیی                  

بِ پیَست         بزگ گَاّی پششک هعالج  دارم.                    سال تحصیلی     درخَاست هزخصی تحصیلی در ًیوسال       ِ دلیل بیواری ب

                                                                                                                  / هدارک هزتبط تقدین هی گزدد. خَاّشوٌد است دستَر فزهایید اقدام السم را هبذٍل دارًد.

                                                                                                  

 داًشجَ تاریخ:                      اهضا                                                                  شوارُ تواس:                       
 

 هحترم هعتود جٌاب آقای دکتر / سرکار خاًن دکتر                                       پسشک 
 

بِ پیَست هدارک بیواری داًشجَی فَق الذکز تقدین هی گزدد. خَاّشوٌد است ًظزیِ هزتبط را عالٍُ برز ببرت رٍی هردارک     ؛با سالم و احترام

  پیَست، در ایي بزگِ ّن درج ًوایید.                                                   

                                                                         

 دًداى پششکیبالیي پایِ / بالیي پششکی /  معاون آموزش                              تاریخ:                                                            
 

 

 بیي الولل پسشکی پردیسدًداى بالیي پایِ / بالیي پسشکی /  هحترم آهَزش تهعاًٍ

هَرد تایید در خصَص استعالجی داًشجَی فَق بِ استحضار هی رساًد هدارک پیَست  ؛با سالم و احترام
است

ًیست
.                                                                                              

                                                                                             

 هْز ٍ اهضای پششک هعتود                تاریخ:                                                                                                                
 

 پردیس بیي الولل داًشگاُ هحترم آهَزشٍاحد  
 

 ؛با سالم و احترام

هحتزم هدارک استعالجی داًشجَ تَسط پششک  تاییدبا تَجِ بِ  

ًسبت بِ ارسال هدارک بِ خَاّشوٌد است  ،بیي الولل هعتود پزدیس

 ت هحتزم آهَسشی داًشگاُ جْت طزح در شَرای آهَسشیًهعاٍ

 د.گزداقدام  داًشگاُ

 

    تاریخ:             

 دًداى پششکیبالیي پایِ / بالیي پششکی /  معاون آموزش                 

 

 پردیس بیي الولل داًشگاُ هحترم آهَزش ٍاحد
 

 ؛با سالم و احترام

هحتزم هدارک استعالجی داًشجَ تَسط پششک  عدم تاییدبا تَجِ بِ  

 ضوي اطالع بِ داًشجَ،خَاّشوٌد است  ،بیي الولل هعتود پزدیس

 اقدام قاًًَی بزابز هقزرات اًجام پذیزد.

 

 

 تاریخ:              

 دًداى پششکیبالیي پایِ / بالیي پششکی /  معاون آموزش                  

  

      داًشجَ □         ّن آٍا کارشٌاس □           استاد هشاٍر □کپی ّا:      اصل بزگِ: پزًٍدُ داًشجَ     
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