
                                :ارهـشم                                      

                                    :خــتاری                                                                                                       

    :پیوست                

  پذیرفته شدگان رشته هاي نیمه متمرکز

  اینجانب                                دانشجوي رشته                             ورودي نیمسال         سال تحصیلی

دوره روزانه به شماره دانشجویی                          این دانشگاه با اطالع کامل از مقررات آموزشی 

علت                                                             ، با این دانشگاه تسویه حساب 

  :تاریخ  -  امضاء دانشجو

از نظر این  نامبرده تسویه حسابآقاي                                    به استحضار می رساند 

  .اعالم می گرددمقتضی به شرح زیر جهت هرگونه اقدام 

  .نمی باشد    .می باشد مشمول استفاده از آموزش رایگان

تاریخ   انتخابیهاي تعداد واحد 

تسویه 

  حساب
  عملی و تخصصی  نظري

      

    

    

    

    

    

    

      در صورت دارا (داراي تعهد محضري

معاون آموزشی دانشکده  /رئیس

                                                                                    انشگاه علوم پزشکی

                                                                                       درمانی استان قزوین

                                                                          )بهداشت

   تسویه حسابتقاضاي 

پذیرفته شدگان رشته هاي نیمه متمرکز

  معاون محترم آموزشی دانشکده 

اینجانب                                دانشجوي رشته                             ورودي نیمسال         سال تحصیلی

دوره روزانه به شماره دانشجویی                          این دانشگاه با اطالع کامل از مقررات آموزشی            

علت                                                             ، با این دانشگاه تسویه حساب ه مربوطه، بنا به درخواست مورخ                      ب

امضاء دانشجو                                                                                                                

  

  دانشگاهو تحصیالت تکمیلی مدیر محترم امورآموزشی 

آقاي                                    به استحضار می رساند /باتوجه به درخواست خانم

به شرح زیر جهت هرگونه اقدام تحصیلی وي بدینوسیله اطالعات . دانشکده بالمانع می باشد

مشمول استفاده از آموزش رایگان: وضعیت دانشجواز نظر بهره مندي از آموزش رایگان

دقیق ثبت 

تاریخ 

شروع به 

  تحصیل

رشته 

  تحصیلی

مقطع 

  تحصیلی

 هاينیمسال

 تحصیلی

  گذرانده

        

  

  

  

  

  

  

    فاقد تعهد محضري : وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر دارا بودن تعهد محضري

   .)بودن تعهد محضري تصویر تعهد نامه ضمیمه گردد

رئیس                                 دانشکده اداره آموزش

انشگاه علوم پزشکید                 

درمانی استان قزوین -و خدمات بهداشتی

بهداشتدانشکده (                

  

معاون محترم آموزشی دانشکده 

اینجانب                                دانشجوي رشته                             ورودي نیمسال         سال تحصیلی ،باسالم و احترام

           مقطع                 

مربوطه، بنا به درخواست مورخ                      ب

  . ده امنمو

                                                                                                      

مدیر محترم امورآموزشی 

   

  سالم علیکم

باتوجه به درخواست خانم  احتراماً 

دانشکده بالمانع می باشد

  

وضعیت دانشجواز نظر بهره مندي از آموزش رایگان :الف   

سال 

ورود به 

  دانشگاه

تاریخ 

دقیق ثبت 

  نام

    

  :توضیحات

وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر دارا بودن تعهد محضري :ب 

بودن تعهد محضري تصویر تعهد نامه ضمیمه گردد

اداره آموزش مسئول              


