
                                                            انشگاه علوم پزشكي              د  

                                                                                                        درماني استان قزوين-و خدمات بهداشتي

                      (دانشكده پيساپصشكي)               

 (ميهماني)                                                                     تقاضای انتقال موقت

 

  هعبوى هحتسم آهوششي دانشكده

 .......................تِ شواسُ داًشجَیی ................................ داًشجَی سشتِ .....................................................  ایٌجاًة   بب سالم و احتسام،

ٍاحذ دسسی سا تا ................. کِ تاکٌَى  ..................... سال تحصیلی  ................... دٍسُ سٍصاًِ ٍسٍدی ًیوسال  .......................  هقطع 

تا اطالع کاهل اص ضَاتط ٍ هقشسات آهَصشی هشتَطِ ٍ پزیشش کلیِ ششایط هششٍحِ صیش، تقاضای اًتقال . گزساًذُ ام...................... هعذل  

سال تحصیلی  ................. دس ًیوسال ......................... تِ صَست هیْواى تِ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی، دسهاًی  

 . جْت گزساًذى دسٍس هششٍحِ ریل سا داسم..................... 
  هي ببشد12نوسه پریسش نوسات اش سوی دانشگبه هبدا هنوط به تطببق دزوس بب جدول ذیل وکسب حداقل . 

 عواقب نبشي اش هيهوبني اش جوله عدم ازسبل به هوقع نوسات، تداخل واحدهب و هوبهنگي واحدهبی ازائه شده دز دانشگبه هبداء و هقصد به عهده دانشجو هي ببشد. 

  کل واحدهبی دوزه تجبوش نوبید دزصد40تعداد واحدهبیي که دانشجو به صوزت هيهوبى هي گرزاند نببید اش . 
 

 : تبزیخ-  اهضبء دانشجو:                                                                                                                                                       شوبزه هوساه دانشجو

             :        نبم و نبم خبنوادگي :                                                                           نظريه استاد مشاور

 :                                                                                                                                                                            تبزیخ-                                                                                                                                                                                             اهضبء استبد هشبوز

 

 :شماره                           هدیس هحتسم اهوزآهوششي و تحصيالت تكويلي دانشگبه

 :تاريـخ                                               سالم عليكن

، ٍاحذّایی کِ ًاهثشدُ هجاص تِ اًتخاب هی تاشذ تِ ......................................... آقای  /دسخَاست هیْواًی خاًن ضوي هَافقت تااحتساهبً 

 .ششح صیش جْت استحضاس ٍ اقذام هقتضی اعالم هی گشدد

                 

 هعبوى آهوششي دانشكده /                                                        زئيس              هسئول ادازه آهوشش دانشكده                     

 

 :شماره                ..........................هدیس هحتسم اهوزآهوششي دانشگبه علوم پصشكي   

 :تاريـخ                                                                                                                                                                                    سالم عليكن 

 آقای                                    ، خَاّشوٌذ است دستَس فشهائیذ دس صَست هَافقت، سیض /ضوي اسسال عیي تقاضای هیْواًی خاًن احتساهبً

  . ًوشات اکتساتی ٍی سا دس پایاى تشم تِ ایي داًشگاُ اسسال ًوایٌذ

                                                                                                                                                                                                               هدیس اهوز آهوششي و تحصيالت تكويلي دانشگبه
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