
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مدت زمبن انجبم فرایند: یک روز کبری

 مسئول فرایند: واحد آموزش

 

 نوایذ . ( واحذ درسی هورد نظز را حذف یحذف اضطزاری )طبق تقوین دانشگاهدانشجو فقط هی توانذ در سهاى  -1 توجه

 فزم توسط دانشجو الشاهی هی باشذ. درخواسته شذه  اطالعاتتکویل تواهی  -2توجه 

 ور نخواهذ شذ .ظذه و هیچگونه حقی بزای دانشجو هنتا سهانی که هذارک تکویل شذه تحویل آهوسش نشود فزاینذ فوق ناکاهل تلقی ش -3توجه

 .یدنما را اس سایت ردیافت و چاپ حذف اضطراری دانشجو باید فرم -1

تکمیل خواستو شده رد فرم را مشخصات -2    
 .یدنماو امضاء  

 ردیافت نماید.  مربوهط  اخذ نظر استاد جهتامضای معاون آموسشی  را  -3         

 .را اخذ نماید مشاورامضاء استاد  -5            

 .امضاء معاون آموسش را اخذ نماید   -6              

تکمیل شده را هب کارشناس   -8
 تحویل دهد. هم آوا فرم 

 فرم را رد دبیزخاهن ثبت نماید. -4            

 مراحل حذف اضطراری                                                               

 آموسش را اخذ نماید. واحدامضاء   -7              



 

 فقط یک کد ردس –( : فرم حذف اضطراری 3-3آ )

 شوازُ:

 تازیخ:

 پیَست:

 پردیس بین الولل دانشگاه هحترم آهوزش پایه / بالین پسشکی/ بالین دندانپسشکی تهعاون

 با سالم و احترام ؛

ضطسازی، هتماضی اًجام حرف ا               ایٌجاًب                                داًشجَی زشتِ                         بِ شوازُ داًشجَیی           

 .هی باشن هطابك جدٍل ذیل         سال تحصیلی                   دز صَزت تائید استاد هحتسم دزس هسبَطِ دز ًیوسال             

 تعداد ٍاحد ًام دزس کد دزس

   

 

 

 ء داًشجَاهضا               تازیخ:                                                                      شوازُ تواس:                                    

 استاد هحترم گروه                              سرکار خانن / جناب آقای                
   لطفاً دزخصَص دزخَاست داًشجَ اعالم ًظس فسهائید.                                 سالم علیکن؛

 بالیي دًداًپصشکی بالیي پصشکی/ آهَشش پایِ / هعاٍىاهضاء                       تازیخ:                                                             

 بالین دندانپسشکی پسشکی/بالین  هحترم آهوزش پایه / تهعاون

 حرف دزس اش ًظس ایٌجاًب لابل اًجام است / ًیست. تَضیح :   سالم علیکن؛

 اهضاء                        تازیخ:                                               استاد ًام ٍ ًام خاًَادگی                                 

 استاد هحترم هشاور سرکار خانن / جناب آقای 
 ائید.سالم علیکن؛ با تَجِ بِ دزخَاست داًشجَ ٍ ًظسیِ هدیس هحتسم گسٍُ / هدزس هحتسم لطفاً پس اش بسزسی ٍ هشاٍزُ با داًشجَ اعالم ًظس فسه

 بالیي دًداًپصشکی بالیي پصشکی/ اهضاء هعاٍى آهَشش پایِ /تازیخ:                                                                                    

 بالین دندانپسشکی هحترم آهوزش پایه / بالین پسشکی/ تهعاون

 سالم علیکن،

 پس اش هشاٍزُ با داًشجَ ضسٍزت حرف دزس هَزد تائید است.  □

 پس اش هشاٍزُ با داًشجَ ضسٍزت حرف دزس هَزد تائید ًوی باشد.                  تازیخ:                         اهضاء استاد هشاٍز □

 آهوزش  واحد هحترم
 سالم علیکن؛

 با احتسام ، با تَجِ بِ ًظسیات هدیس هحتسم گسٍُ / هدزس هحتسم ٍ استاد هحتسم هشاٍز 

 حرف دزس اهکاًپریس ًیست. لطفاً هَضَع زا بِ اطالع داًشجَ بسساًید.   □

 س هَزد تماضا.   لطفاً دستَز حرف دز   □

 بالیي پصشکی/ بالیي دًداًپصشکی اهضاء هعاٍى آهَشش پایِ /            تازیخ:                                                                  

 )هن آوا(هدیریت آهوزشیهحترم سیستن  کارشناس
 آهَشش ٍاحداهضاء               تازیخ:                                    ثبت گسدد.     ّن آٍابا تَجِ بِ هَازد فَق ، تغییسات دز سیستن 

 کپی : استاد مشاور           کپی : دانشجو جهت اطالع       هم آوااصل برگه : کاربر 
 

  
 طبق تقوین دانشگاهی ( فرم را تکویل و تحویل آهوزش نواید. -دانشجو هلسم است در هحدوده زهانی تعیین شده ) هفته دوازدهن نیوسال تحصیلی

 

 جوع واحد باقیوانده
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