
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  مدت زمان انجام فرایند: دو روز کاری

 مسئول فرایند: آموزش

 

 

 :توجه

به  وسپس امضاهای مربوط ده در  پردیس بین الملل دانشگاهابتدا امضاهای مربوط به واحد های تعیین شی محترم؛ دانشجو 

 واحدهای تعیین شده دانشگاه علوم پزشکی گیالن را اخذ نمایید.

 

 .نماید چاپرد چهارنسخه دانشجى  باید فرم را اس سایت ردیافت و 

تکمیل خىاسته شده را مشخصات 
ید.نما  و امضا    

ا اخذ نماید.واحد اهی تعییه شده رد  رپدیس نیب الملل دااگشنه ر  اهی مربىط هبامضا  

 تحىیل نماید و یک نسخه را هب واحد مالی رپدیس نیب الملل دااگشنه د آمىسشفرم را هب واحهس نسخه  اس 

 

تعییه شده دااگشنه علىم زپشکی گیالن را اخذ نماید.امضااهی مربىطبه واحداهی 
 

 .فرم را رد دبیز خاهن ثبت نماید



 

           فرم تسوهی حساب با دانشجویان  (: 21-3آ)                                              

 اتًماسیًن ي تکىًلًصی اطالعات

 :نام ونام خانوادگی

 مهر و امضاء

 امًر آسمایطگاٌ َا

 نام ونام خانوادگی:

 امضاءمهر و 

 دفتز وُاد رَبزی

 :نام ونام خانوادگی

 مهر و امضاء

 ياحذ پزدیس کتابخاوٍ

 :نام ونام خانوادگی

 مهر و امضاء

 ياحذ پضيَص
 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء              

 حزاست

 :نام ونام خانوادگی

 مهر و امضاء

 البزاتًار دوذاوپشضکی 

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء
تایید فقط برای دانشجویان دندانپزشکی الزامی است. اخذ 

 کلیىیک دوذاوپشضکی/ بیمارستان ضُیذ بُطتی

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء

 پزدیس ياحذ آمًسش

 :نام ونام خانوادگی

 مهر و امضاء

 امًر فزَىگی

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء

 امًر رفاٌ داوطجًیی

 توضیحات وام دانشجویی:

 ونام خانوادگی: نام

 مهر و امضاء

 حسابذاری ي درآمذ

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء

 امًر تغذیٍ داوطجًیی ي چاپ ي تکثیز

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء               

 *داوطگاٌ مذیزیت امًر آمًسضی         

 (آمًسش )ادارٌ

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء           

 *کتابخانه مرکزی

 داوطگاٌ علًم پشضکی گیالن
 نام ونام خانوادگی

 مهر و امضا

 *امور دانشجویی

 داوطگاٌ علًم پشضکی گیالن

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء

 *ضًرای اوضباطی داوطگاٌ

 نام ونام خانوادگی:

 مهر و امضاء

 

پردیس بین الملل دانشگاه وسپس امضاهای مربوط به واحدهای تعیین شده دانشگاه ده در ابتدا امضاهای مربوط به واحد های تعیین ش دانشجوی محترم؛توجه:  

 علوم پزشکی گیالن را اخذ نمایید.

  مذیریت امًرداوشجًیی جُت استحضار     -:    رونوشت 
               مذیریت آمًزشی جُت استحضار     -                     

    کتابخاوٍ مرکسی داوشگاٌ-کًچٍ الدن-خیابان وامجً-7 رشتکتابخانه مرکسینشانی *
 11013-12641کذ پستی  210-00002245مرکس تلفه7 -به بست جمشیذی-کًچٍ ملک پًر)زیرکًچٍ(-شریعتیخیابان -رشت 7مذیریت امور دانشجویی  نشانی*
 210-00005512تلفه7-ساختمان معايوت آمًزشی داوشگاٌ-ريبٍ ريی َتل پردیس-خمیىی)رٌ(امام  بلًار -7 رشتمذیریت امور آموزشی دانشگاه نشانی *

 ......................اترخی :

 .......................شماره :  
 

  :وام 
 

  :وام پذر   : وام خاوًادگی

   :ضمارٌ ضىاسىامٍ
 

  :تاریخ تًلذ  :کذملی

  :محل صذير
 

  :ضمارٌ داوطجًیی  :رضتٍ تحصیلی

  :تلفه ثابت
 

   :تلفه  َمزاٌ
 امضاء داوطجً

  :وطاوی
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