
 

 بسوِ تؼالی                                                            

 

 فسم دزخَاست حرف پصضکی                                        

 ادازُ کل اهَز آهَشضی                                    
 

 ایي قسوت تَسط زاًشجَ تکویل شَز

 

زضتِ/             داًطکدُ:                       هقطغ:                           ضوازُ داًطجَیی                                     ًام ٍ ًام خاًَادگی   

              ( سال       بدلیل بیوازی، ٍ با تَجِ بِ هدازک پیَست دزخَاست حرف/ دزٍس شیس زا دز ًیوسال)           گسایص:     

 دازم.            تحصیلی   

 تازیخ اهتحاى:      /      /       ساػت اهتحاى             گسٍُ                                  ضوازُ دزس:                             ًام دزس:  

 تازیخ اهتحاى:      /      /       ساػت اهتحاى               گسٍُ                                 ضوازُ دزس:                            ًام دزس:   

 تازیخ اهتحاى:      /      /       ساػت اهتحاى              گسٍُ                                ضوازُ دزس:                              ًام دزس:   

 شم است(:تَضیح ضسٍزی )ذکس ًَع بیوازی ٍ ػَازض آى بِ صَزت هطسٍح ال

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

 .هدازک الشم ضویوِ است. صحت اطالػات ازائِ ضدُ تؼْد هی ضَد 

 پٌج( زٍش کازی بؼد اش پایاى اهتحاًات تسم بِ آهَشش داًطکدُ  5ست هبٌی بس حرف بِ ّوساُ هستٌدات حداکثس ازائِ دزخَا(

 الصاهی است.

 

 تازیخ ٍ اهضاء داًطجَ                                                                                                                         

 

 

 
 

 ایي قسوت تَسط آهَسش زاًشکسُ تکویل شَز

 تائیس ًویگززز.       صحت هٌسرجات زرذَاست زاًشجَ اس ًظز آهَسش )زرس، تارید اهتحاى( تائیس هی گززز -1

 هسارک پششکی ارائِ شسُ با تارید اهتحاى هطابقت زارز  ًسارز -2

 

 

 هدازک پصضکی ٍ ضوائن
هسارک           ًسارز       آسهایشات پششکی زارز    ًسارز       زر هَرز گَاّی بستزی: بزگ تزذیص زارز -1

 ًسارز      گَاّی استزاحت زارز       ًسارز       تشریصی زارز 

  ًسارز  ًسرِ پششک زارز     ًسارز    زر هَرز گَاّی سزپایی: گَاّی زارز  -2

قابل بزرسی ًوی باشس . لذا پزًٍسُ زاًشجَ ضبط ٍ  بؼلت ًقص هسارک ٍ اطالػات ضویوِ شسُ زر فزم، تقاضاًاهِ -3

 بایگاًی گززیس.

 

 تارید هْز ٍ اهضاء ازارُ آهَسش زاًشکسُ                                                                         

 

 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:



 
 ًــــــظس استـــــاد دزس

ػدم   11/4غیبت بیطتس اش    11/4غیبت کوتس اش  کالس چگًَِ بَدُ است حضَز هٌظن دز طَل تسم حضَز ایطاى دز  -1

 حضَز 

 ........................................................................................................................................................................................................تَضیحات:

 دز صَزت اهکاى آخسیي جلسِ حضَز داًطجَ دز کالس زا اػالم فسهائید. -2

 اهتحاى هیاى تسم اش داًطجَ گسفتِ ًطدُ است خیس   آیا ًاهبسدُ دز اهتحاى هیاى تسم ضسکت ًوَدُ است بلی  -3

 بس حرف پصضکی دزس اش کازًاهِ زا بطَز خالصِ اػالم فسهائید ازشیابی کلی خَد اش داًطجَ ٍ دزخَاست ٍی هبٌی -4

 ........................................................................................................................................................................................................تَضیحات:

 ام خاًَادگی استاد دزسًام ٍ ً                           تازیخ                                                                                            

 

 ًظز هسیز گزٍُ آهَسشی هزبَطِ

 با تَجِ : بِ گَاّی ّای پششکی ٍ ًظز استاز هَرز تاییس هی باشس.

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیز گزٍُ آهَسشی         هْز ٍ اهضاء             تارید                                                    

 

 

 ًظزیِ آهَسش زاًشکسُ

کلیِ هسارک ٍ ًظزات زاًشجَ، استاز زرس، هسیز گزٍُ ٍ هسارک پششکی پیَست هَرز بزرسی قزار گزفت لذا ارسال بِ هؼاًٍت 

 هحتزم آهَسش زاًشکسُ اس ًظز آهَسش زاًشکسُ بالهاًغ است.

 هْز ٍ اهضاء ازارُ آهَسش زاًشکسُ                                                                                       

 

 

 هؼاٍى آهَسشی زاًشکسُ

یس ػیٌاً جْت ارجاع بِ پششک هؼتوس بِ آهَسش کل هسارک ٍ ًظزیِ استاز، هسیز گزٍُ هَرز بزرسی قزار گزفت ضوي تائ

 زاًشگاُ ارسال هی گززز.

 هْز ٍ اهضاء هؼاٍى آهَسشی زاًشکسُ                    تارید                                                                

 

 

 ًظز پششک هؼتوس

 َ)تَضیح(ًظز کلی پششک هؼتوس زاًشگاُ زر هَرز زرذَاست زاًشج

 

 هْز ٍ اهضاء پششک هؼتوس            تارید                                                                                       

 

 

 ًظزیِ کویتِ هٌترب

جلسِ  با تَجِ بِ ًظزیِ پششک هؼتوس ٍ هسارک ٍ ضوائن ٍ ًیش بزرسیْای بؼول آهسُ با حذف زرس/زرٍس هَرز تقاضا زر

 هرالفت گززیس   ( کویتِ هٌترب شَرای آهَسشی هَافقت گززیس               هَرخ)     

 ضوٌاً سَابق جْت تصوین گیزی زر هَرز هزذصی ًیوسال هذکَر بِ شَرای آهَسشی زاًشگاُ ارجاع گززیس 


