
 ثسوِ تؼبلی :تبسیخ

 

 :شوبسُ

 (هقطغ کبسشٌبسی اسشذ) دسخَاست هشخصی تحصیلی :پیَست
 

 داًشگبُ صٌؼتی سٌْذ

 ((. فشهبییذقجل اص تکویل فشم ثِ ایي ًکبت تَجِ )) 

 . تقبضبی هشخصی تحصیلی ثصَست الکتشًٍیکی ٍحذاکثش یک ّفتِ ثؼذ اص ششٍع تشم، تَسط داًشجَ تکویل ٍ ثِ داًشکذُ هشثَطِ اسسبل شَد( 1

ثش ػْذُ داًشگبُ ثَدُ ٍ داًشجَ هَظف است ثب پیگیشی اص داًشکذُ، ( ثب احتسبة سٌَات یب ثذٍى احتسبة سٌَات)تشخیص ًَع هشخصی تحصیلی ( 2

 .دسغیش ایٌصَست هسئَلیت ػَاقت آى هتَجِ داًشجَ خَاّذ ثَد .دسخَاست خَد سا دسیبفت کٌذ اییًًِتیجِ 

 .داًشجَ هَظف است تب صهبى هَافقت شَسای آهَصش ثب دسخَاست هشخصی، دس جلسبت دسس ششکت ًوبیذ( 3

 .هشخصی ثب احتسبة سٌَات، جضء هذت هجبص تحصیل داًشجَ دس ّش دٍسُ هحسَة خَاّذ شذ( 4

 .لطفب هذاسک پیَستی سا ثِ ّوشاُ ّویي دسخَاست اص طشیق پست الکتشًٍیکی اسسبل کشدُ یب ثِ صَست حضَسی ثِ داًشکذُ هشثَطِ اسائِ ًوبییذ (5

 ایي قسوت تَسط داًشجَ تکویل شَد

                            ................... :هقطغ...........  : ٍسٍدی...................................  :داًشجَی سشتِ.....................................  : ثِ شوبسُ داًشجَیی: .......................................  ایٌجبًت

 . سا داسم : ................. سبل تحصیلی  ...............: تقبضبی هشخصی ثشای ًیوسبل.............  :هؼذل کل............. : ثب تؼذاد ٍاحذ گزساًذُ

 : شوبسُ توبس

  اهضب ٍ تبسیخ                                                                                                                                                        

                 

 (ثیبى کٌیذ ثِ طَس خالصِ ٍ شفبف لطفب دالیل دسخَاستی سا دس صیش) ششح دالیل دسخَاست

 

 
 

 

 

 (ًوبیذصیش قیذ قسوت لطفب ػٌبٍیي هذاسک پیَستی سا دس ) هذاسک پیَستلیست 

 

 

 

 (دس صَست اسائِ هستٌذات پضشکی)ًظش پضشک هؼتوذ 

 : ًظش پضشک هؼتوذ داًشگبُ

 

 هَسد تبییذ است                   هَسد تبییذ ًیست:  اسائِ شذُهستٌذات پضشکی 

 

 اهضب ٍ تبسیخ                                                              ًبم پضشک                                                                                                            

 

 ًظش داًشکذُ

 :کبسشٌبس داًشکذًُظش ( الف

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

 .استفبدُ کشدُ است

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

 

 اهضبء ٍ تبسیخ                                                              م خبًَادگی کبسشٌبسًبم ٍ ًب                                                                             

 

 

 :ًظش استبد ساٌّوب( ة

 هَافقت ًوی شَد   هَافقت هی شَد          ثب دسخَاست هشخصی تحصیلی داًشجَ ثب تَجِ ثِ دالیل ریل 

 

 ًبم استبد ساٌّوب                                                              اهضب ٍ تبسیخ                                                                                   



 :ًظش سیبست داًشکذُ ( ج

 هَافقت ًوی شَد     داًشجَ هَافقت هی شَد          تحصیلیثب تَجِ ثِ دالیل ریل ثب دسخَاست هشخصی 

 

 

         تبسیخاهضب ٍ ًبم سئیس داًشکذُ                                                                                                                                                         

 

 

 ًظش اداسُ تحصیالت تکویلی

 هَافقت ًوی شَد                   حصیلی داًشجَ هَافقت هی شَدثب دسخَاست هشخصی ت

 

         تبسیخاهضب ٍ                                                                                     هذیش تحصیالت تکویلیًبم                                                                        

 

 ًظش شَسای آهَصشی

 :تَجِ ثِ هَاسد ریل  ثب

 

 

 

              شَد هَافقت ًویشَد        هَافقت هی  داًشجَثب احتسبة        ثذٍى احتسبة        تحصیلی ثب  دسخَاست هشخصی 

                 

 اهضبی هؼبٍى آهَصشی                                                                                                                                                                                        

 تبسیخ                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

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

 

 

 


