
                                :ارهـشم                                      

                                    :خــتاری                                                                                                        

    :پیوست                

  رشته                    ورودي نیمسال         سال تحصیلی

به دالیل با اطالع کامل از مقررات آموزشی مربوطه 

داشته و خاطر نشان میسازد که قبالً تقـاضاي مـرخصی تحصیلــی 

خواهشمنـد . مرخصی تحصیلــی به مــــدت               نیمسال استفـاده نموده ام

  .بـه امور آموزشی دانشگاه اعـالم گردد

  :تاریخ - امضاء دانشجو

  :نام و نام خانوادگی

  :تاریخ  – امضاء استاد مشاور

گیري به آن  مراتب با نظر موافق جهت تصمیم

                                                                                      

                                                

  معاون آموزشی دانشکده  

  :ارهـشم                                                                                                                     

     :خــتاری                                                                                                                                       

  سال تحصیلی           به استحضار می رساند با درخواست نامبرده درخصوص مرخصی تحصیلی براي نیمسال 

                                                                                                                             .گردد مراتب جهت درج در سوابق تحصیلی دانشجو اعالم می

                                                                                    

مدیر امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

                                                                                    انشگاه علوم پزشکی

                                                                                   درمانی استان قزوین

                                                                          )بهداشت

  تقاضاي مرخصی تحصیلی

  معاون محترم آموزشی دانشکده 

ورودي نیمسال         سال تحصیلی دانشجوي               اینجانب                      

با اطالع کامل از مقررات آموزشی مربوطه به شماره دانشجویی                       دوره روزانه  مقطع                       

تقـاضاي مـرخصی تحصیلــی     مشروحه زیر در نیمسال         سال تحصیلی                  

مرخصی تحصیلــی به مــــدت               نیمسال استفـاده نموده ام سال تحصیلی                  از

بـه امور آموزشی دانشگاه اعـالم گرددجهت اظهار نظر است در صـورت موافقت مراتب 

امضاء دانشجو                                                                                                        

  

نام و نام خانوادگی                          

امضاء استاد مشاور                                                                                                                

  

  دانشگاه و تحصیالت تکمیلی مدیر محترم امورآموزشی 

مراتب با نظر موافق جهت تصمیم                    آقاي                / ضمن تأیید درخواست خانم

.                                                                                    

                                                                                                                                          

 /رئیس                                                                                                                                    

                                                                                                                     معاون محترم آموزشی دانشکده

                                                                                                                     

به استحضار می رساند با درخواست نامبرده درخصوص مرخصی تحصیلی براي نیمسال 

مراتب جهت درج در سوابق تحصیلی دانشجو اعالم می. شود موافقت نمی /شود موافقت می

                                                                                                          

مدیر امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                       

انشگاه علوم پزشکید                 

درمانی استان قزوین -و خدمات بهداشتی

بهداشتدانشکده (                 

  

معاون محترم آموزشی دانشکده 

اینجانب                       ،باسالم و احترام

مقطع                       

مشروحه زیر در نیمسال         سال تحصیلی                  

سال تحصیلی                  از          سالـدر نیم

است در صـورت موافقت مراتب 

١-  

٢-  

  :نظریه استاد مشاور

  

                                                                                                                

مدیر محترم امورآموزشی 

  سالم علیکم

ضمن تأیید درخواست خانم  احتراماً 

.امور اعالم می گردد

                                                                                            

                                                                                                                             

  

معاون محترم آموزشی دانشکده

                                                                                                                      

  سالم علیکم

به استحضار می رساند با درخواست نامبرده درخصوص مرخصی تحصیلی براي نیمسال  ماًاحترا

موافقت می                

                                                                                                       


