
 ..............................:تبسیخ                                           ثسوِ تعبلی                                                                                  

 ...........................: شوبسُ               (هقطع کبسشٌبسی) دسخَاست هشخصی تحصیلی                                                     

 

 .قجل اص تکویل فشم ثِ ایي ًکبت تَجِ شَد

 تقبضبی هشخصی ثِ صَست کتجی ٍ دس هْلت تعییي شذُ هطبثق آییي ًبهِ، تَسط داًشجَ تکویل ٍ ثِ اداسُ آهَصش اسسبل شَد -1

ًْبیی دسخَاست خَد ، ًتیجِ آهَصشتشخیص هَجِ ثَدى هشخصی تحصیلی ثب داًشگبُ ثَدُ ٍ داًشجَ هَظف است ثب هشاجعِ ثِ اداسُ  -2

 .دس غیش ایٌصَست هسئَلیت عَاقت آى هتَجِ داًشجَ خَاّذ ثَد سا دسیبفت کٌذ

 . ًوبیذ استفبدُاص هشخصی تحصیلی ( هتَالی یب هتٌبٍة )تَاًذ حذاکثش دٍ ًیوسبل داًشجَ هی -3

 .شَدهذت هشخصی تحصیلی جضٍ حذاکثش هذت هجبص تحصیل داًشجَ دس ّش دٍسُ هحصَة هی -4

 .اداهِ تحصیل سا ًخَاّذ داشتٍ داًشجَی هٌصشف اصتحصیل حق شَد هیاجبصُ، اًصشاف اصتحصیل هحسَة کستتشک ًحصیل ثذٍى -5

 

 .گشددایي قسوت تَسط داًشجَ تکویل 

 ..........................................: سشتِداًشجَی  ............................................. :ثِ شوبسُ داًشجَیی ...............................................:ایٌجبًت

تقبضبی هشخصی ثشای  .................... :ٍ هعذل کل ....................... :ثب تعذاد ٍاحذ گزساًذُ .......................... :هقطع ................... :ٍسٍدی

 .گشدد هیضویوِ هَجَد ششح ٍ دالیل دسخَاست رکش شذُ ٍ هذاسک . داسم ....................: سبل تحصیلی ................... :ًیوسبل

 :شوبسُ توبس  

 

 :(در زیر بٍ طًر خالصٍ ي شفاف بیان کىیدلطفا دالیل درخًاستی را )شرح دالیل درخًاست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قید وماید( در صًرت يجًد)لطفا عىايیه مدارک پیًستی را )لیست مدارک پیًست 

1) 

 

2) 

 

3)                                                                                                                         

اهضبء ٍ تبسیخ                                                                                                                      

 
 

 آهَصش ثشسسی اداسُ

ثذٍى احتسبة دس ًیوسبل تحصیلی  ................ًیوسبل هشخصی تحصیلی ثب احتسبة دس سٌَات ٍ  ....................داًشجَ تب کٌَى اص  -1

 .سٌَات استفبدُ کشدُ است

 .قبثل ثشسسی ًیست□قبثل ثشسسی است       □:            دسخَاست هشخصی داًشجَ .........................................ثب استٌبد ثِ  -2

 

 اهضبء ٍ تبسیخ       ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسشٌبس اداسُ آهَصش                                                                                  

 
 

 



 (دس صَست اسائِ هستٌذات پضشکی)پضشک ثشسسی 

 :ًظش پضشک هعتوذ داًشگبُ 

 

 هَسد تبییذ ًیست                   هَسد تبییذ است:  پضشکی اسائِ شذُ هستٌذات

 

 ًبم پضشک                                                              اهضب ٍ تبسیخ                                                                                                   

 

 داًشکذُ ًظش

 سیبست هحتشم داًشکذُ 
 سالم علیکن

 .احتشاهبً خَاّشوٌذ است ثب دس ًظش گشفتي ٍضعیت تحصیلی داًشجَ، هَاسد صیش تکویل ٍ ثِ اداسُ آهَصش عَدت دادُ شَد

 

 ثب تشکش                                                                                                                                                                

 هذیش اداسُ کل آهَصش                                                                                                                                                   

 :وظر استاد راَىما( الف

 شًد مًافقت ومی □شًد             مًافقت می □       با تًجٍ بٍ دالیل ذیل با درخًاست مرخصی داوشجً
 

 وام استاد راَىما                                            امضاء ي تاریخ                                                                    

 

 :وظر ریاست داوشکدٌ( ب

 شًدمًافقت ومی □شًد            مًافقت می □         با تًجٍ بٍ دالیل ذیل با درخًاست مرخصی داوشجً

 

 تاریخ                                             امضاء ي مُر                                                     وام رییس داوشکدٌ                                   

 

  شَسای آهَصشیًظش 
 :ثِ هَاسد ریلثب تَجِ 

 

 شَدهَافقت ًوی □شَد            هَافقت هی □       ثب دسخَاست هشخصی تحصیلی داًشجَ

 

 اهضبی هعبٍى آهَصشی                        ثذٍى احتسبة سٌَات □   ثباحتسبة سٌَات □                                 

 تبسیخ                                                                                                                                                                      

 

 

 اهضبء ٍ تبسیخ                          ًبم کبسشٌبس آهَصش             .           پس اص تبئیذ ًْبیی دس سیستن آهَصش ثجت شذ

 

 


