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   موافقت قرار گرفت  نارفت.

 ریاست دانشکده

آموزش کل نقل و انتقاالت   
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  مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان باشد.باشد نمیشجو از نظر این واحد بالمانع میدرخواست میهمانی دان با سالم و احترام؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ردیف نام درس یا بخش نیمسال اول تعداد واحد ردیف نام درس یا بخش نیمسال دوم تعداد واحد
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 جمع واحد  جمع واحد 

 امضا دانشجو

............................................................مدیر محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی  

باشد خواهشمند است چنانچه آن ........... مورد موافقت این دانشااه می...در نیمسیال اول دوم سیال تحصییلی ...... فو با مشیخصیا   دانشیجو انتقال موقتبا سیالم و احترام؛  

 ال نمایند.در صور  ارائه واحد های فو  الذکر در پایان ترم نمرا  دروس نامبرده را به این دانشااه ارسدانشااه دانشکده با مهمانی نامبرده موافقت دارد اعالم و 
 مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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 ریاست محترم دانشکده

.با توله به مقررا  آموزشی با درخواست نامبرده موافقت می گردد نمی گردد   مدیر گروه 

 لیمدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمی

ضمناً لیست ارفت.نو مورد موافقت قرار گرفت  ....مطرحه................................................................ دانشکددانشیجو در شورای آموزشی مورخ مهمانیالم واحترام ؛ درخواسیت با سی

 گردد.باشد به شرح ذیل اعالم میهایی را که دانشجو مجاز به انتخاب آن میواحد

 


