
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             

 

  

 خیر  بله                                                          

   

       

 

         روز کاری03مدت زمان انجام فرایند:  

                                                              آموزش    مسئول فرایند:

 

 .یذنما چاپ ذ فرم سا اص سایت ردیافت وبای دانشجو 

تکمیل و امضاء نمایذ  بخش اول 
 .فرم سا  

 اخز نمایذ. جهت طرح رد شوسای آموصشی واحذ امضای معاون آموصش سا 

 نمایذ. و هب واحذ آموصش تحویل دیرشاا ه بتت نمایذ فرم سا رد

سک هب  اخز امضاءمعاون آموصش جهت اسسال مذا

 معاونت آموصشی دااگشنه

 موصشی واحذ توسط مذری آموصشآاعالم اتخار نظرهی شوسای 

گانیاعالم هب   دانشجو و بای

 

 سا اخز نمایذ. آموصشواحذ  , امضای 



 

 به وام خدا

 درخواست مرخصی تحصیلیبررسی  فرم(:22-2آ)

 شوارُ:

 تاریخ:

 پیَست:

 

 پردیس بیه الملل داوشگاه دودان پسشکیبالیه پسشکی /  پایه/بالیه محترم آموزش معاووت
 

 ؛با سالم و احترام

 بِ استحضار هی رساًد ایٌجاًب                               داًشجَی رشتِ                   بِ شوارُ داًشجَیی                  

درخَاست هزخصی تحصیلی در ًیوسال        سال  تحصیلی                    دارم.           بِ دلیل                                                       

                                                                                                                  بِ پیَست         بزگ هدارک هزتبط تقدین هی گزدد. خَاّشوٌد است دستَر فزهایید اقدام السم را هبذٍل دارًد.

                                                                                                  

 داًشجَ اهضا              تاریخ:                                                                          شوارُ تواس:                       

 پردیس بیه الملل داوشگاه محترم آموزش واحد

 ؛با سالم و احترام

 اقدام السم صَرت پذیزد. ٍاحد جْت طزح در شَرای آهَسشیخَاّشوٌد است  

  دًداى پششکیبالیي پششکی /  آهَسش پایِ/بالیي هعاٍى اهضا         تاریخ:                                                                                   
 

 پایه/بالیه پسشکی/بالیه دوداوپسشکی معاووت محترم آموزش

 با سالم و احترام؛

 خَاست داًشجَ هَافقت هی شَد/ هَافقت ًوی شَد.زیِ شَرای آهَسشی ایي ٍاحد با درطبق ًظ

 پزدیس داًشگاُآهَسش ٍاحد        تاریخ:                                                                                                          
 

 پردیس بیه الملل داوشگاه محترم آموزش واحد
 

 ؛ با سالم و احترام

َ  تاییدبا تَجِ بِ  بجِ ارسجال   ًسجبت  خَاّشجوٌد اسجت   ، هدارک داًشجج

ُ جْجت طجزح در شجَرای    ت هحتجزم آهَسشجی داًشجگا   ًهدارک بِ هعاٍ

 د.گزداقدام  داًشگاُ آهَسشی

 

    تاریخ:             

 دًداى پششکیبالیي پایِ / بالیي پششکی /  معاون آموزش                 

 

 پردیس بیه الملل داوشگاه محترم آموزش واحد
 

 ؛ با سالم و احترام

ضجوي اطج     خَاّشوٌد است داًشجَ، هدارک  عدم تاییدبا تَجِ بِ 

 اقدام قاًًَی بزابز هقزرات اًجام پذیزد. بِ داًشجَ،

 

 

 تاریخ:              

 دًداى پششکیبالیي پایِ / بالیي پششکی /  معاون آموزش                  

  

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