
  

 فرم درخَاست اًتمال هَلت ) هیْواًی (
 جمهوری اسالمی ایران 

شتی ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا
 

 ریاست هحترم داًشکدُ .................................

.............................. داًطجَی سضتِ ................................ همغع ..................... ٍسٍدی هْش / تْوي احتشاهاً ایٌجاًة ......................................... تِ ضواسُ داًطجَیی 

تمال هَلت دس ًیوسال اٍل / دٍم /  تاتستاى هتماضی اً سال تحصیلی ..................... تاوٌَى تعذاد ................. ٍاحذ تا هعذل ول ................................ گزساًذُ ام .

خَاّطوٌذ است دستَس فشهائیذ الذام همتضیی                  سال تحصیلی ........................ تِ داًطگاُ /  داًطىذُ ..................................................... هی تاضن .    

 تعول آٍسًذ.

 تاریخ ٍاهضاء داًشجَ
 

 

 شوارُ ...............

 تاریخ ...............

 هدیریت هحترم اهَر آهَزشی داًشگاُ علَم پسشکی گیالى

ی / واسضٌاسیی /  ........................  همغیع ویاسداً  احتشاهاً دسخَاست هیْواًی خیاًن / آلیای ..................................................... داًطیجَی سضیتِ .....................    

ًیوسیال اٍل /   واسضٌاسی اسضذ ًاپیَستِ / دوتشای حشفِ ای تا تَجِ تِ تشسسی ّای تعول آهذُ هَسد هَافمت لشاس گشفت . تَضیح ایٌىِ داًطجَ هی تَاًیذ دس 

 ٍاحذ سا دس داًطگاُ همصذ اًتخاب ًوایذ.دٍم / تاتستاى سال تحصیلی .............................. صشفاً دسٍس ریل تِ هیضاى ..................... 
 

 تعذاد ٍاحذ ًام دسس سدیف تعذاد ٍاحذ ًام دسس سدیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  جوع ٍاحد   جوع ٍاحد 

  جوع کل ٍاحد بِ حرٍف .............../ بِ عدد    
 

 

 

 هشاٍراستاد  ریاست داًشکدُ هعاٍى آهَزشی داًشکدُ
 

 

 خَاّطوٌذ است ًوشات اسسالی اص داًطگاُ همصذ دلیماً هٌغثك تا تعذاد ٍاحذّای روش ضذُ ّش دسس دس فشم تاضذ.

 

 شوارُ ...............

 تاریخ ...............

 ی...علَم پسشک هدیریت هحترم اهَر آهَزشی داًشگاُ

                                ..................................................... داًطییجَی سضییتِ .............................................              ُ تییا دسخَاسییت هیْوییاًی خییاًن / آلییای     گاداًطیی ياحتشاهییاً اییی 

ائیذ اص هسفشَطوٌذ اسیت دسیت  ّق هَافمت ًوَدُ است . خَادس ًیوسال اٍل / دٍم / تاتستاى سال تحصیلی .............................. صشفاً تشای دسٍس پیطٌْادی فَ

  سا هغلع ًوَدُ ٍ دس صَست هَافمت دس پایاى ًیوسال ًسثت تِ اسسیال ًویشات ًیاهثشدُ الیذام مصم هثیزٍل فشهایٌیذ.       ُگاًتیجِ الذاهات اًجام ضذُ ایي داًط

 درخَاست عَدت دادُ شَد.در صَرت عدم اهکاى ارائِ کلیِ ٍاحدّای فَق با تعداد اعالم شدُ ، لطفاً 

 دکتر ابراّین ًصیری

 علَم پسشکی گیالى هدیر اهَر آهَزشی داًشگاُ

 

 

 



 

 لَاًیي هرتبط با هبحث هیْواًی برای کلیِ هماطع تحصیلی

عٌیَاى  تحصیل خَد تاضذ ، هی تَاًذ تا تَافیك داًطیگاّْای هثیذ  ٍ همصیذ تیِ      دس هَاسدی وِ داًطجَ تغَس هَلت ًاگضیش تِ تغییش هحل  -

 داًطجَی هیْواى ، هحل تحصیل خَد سا تغَس هَلت تشای هذت هعیي تغییشدّذ .

                    تِ ضثاًِ ، اص داًطگاّْای حضَسی تِ غییش حضیَسی ، اص داًطیگاّْای دٍلتیی تیِ غییش دٍلتیی ٍ تیشعى           هیْواًی اص دٍسُ ّای سٍصاًِ -

 است .  هوٌَع

هطشٍط تِ ایي است وِ داًطجَ دسهمغع دوتشا حذالل دٍ ًیوسال تحصیلی ٍ دس هماعع واسداًی ٍ هیْواى ضذى داًطجَ دس یه داًطگاُ ،  -

 حصیلی خَدسا دس داًطگاُ هثذ  گزساًذُ تاضذ .حذالل یه ًیوسال ت واسضٌاسی پیَستِ ٍ ًاپیَستِ

       مصیذ تیِ ضیشط آى ویِ تعیذاد     ٍ هسس تا هَافمت داًطگاّْای هثیذ   هیْواى ضذى داًطجَ دس یه داًطگاُ تشای گزساًذى یه یا چٌذ د -

                          ٍاحذ ووتش تاضذ ٍ جوع ٍاحذّای دسسی اخز ضذُ داًطیجَ دس داًطیگاُ هثیذ  ٍ همصیذ دس آى ًیوسیال اص      10ٍاحذّای دسسی هزوَس اص 

 شًطَد تالهاًع است .ٍاحذ تیطت 20ٍاحذ ووتش ٍ اص  12

ی وِ داًطجَ تِ صَست هیْواى ) ته دسس یا توام ٍلت ( دس یه یا چٌذ داًطیگاُ هیی گزساًیذ    دس همغع دوتشای عوَهی : تعذاد ٍاحذّای -

 دسصذ ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص ًوایذ . 25ًثایذ اص 

دس همغع دوتشای دًذاًپضضىی : تعذاد ٍاحذّایی وِ داًطجَ هیْواى چِ تِ صَست توام ٍلت ٍ چِ تِ صَست ته دسس ، دس یه ییا چٌیذ    -

 دسصذ ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص ًوایذ. 25ساًذ ًثایذ اص داًطگاُ هی گز

ّش داًطجَ دس ّش سضتِ هی تَاًذ حذاوثش یه ًیوسال دس دٍسُ واسداًی ٍ یا واسضٌاسی ًاپیَستِ ٍ دٍ ًیوسال دس دٍسُ واسضٌاسی پیَستِ ،  -

داًطجَ تِ صَست هیْواى ، چیِ تیِ صیَست    یی وِ ادس یه داًطگاُ تِ عَس توام ٍلت ، تِ صَست هیْواى تحصیل وٌذ . دس ّش حال ٍاحذّ

 دسصذ ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص وٌذ .  40توام ٍلت ٍ چِ تِ صَست ته دسس دس یه یا چٌذ داًطگاُ گزساًذُ است ، ًثایذ ووتش اص 

آهَصضیی  الع گیشٍُ  ِ تِ صَست توام ٍلت تایستی تیِ اعی  اًتخاب ٍاحذ داًطجَی هیْواى دس داًطگاُ همصذ چِ تِ صَست ته دسس ٍ چ -

 هشتَعِ دس داًطگاُ هثذ  ٍ عثك ضشایظ داًطگاُ همصذ تاضذ .

 گزساًذُ 12هی تاضذ . ٍاحذّایی سا وِ داًطجَ دس داًطگاُ همصذ تاًوشُ ووتش اص  12حذالل ًوشُ لثَلی داًطجَی هیْواى دس داًطگاُ همصذ  -

 است تایذ هجذداً تگزساًذ .

 ست تَسظ داًطگاُ هثذ  صادس هی ضَد .هذسن فشاغت اص تحصیل داًطجَی هیْواى دس ّش صَ -

 

 

                  هَظفن فمظ ٍاحذّای پیطٌْادی تا هیضاى اعالم ضذُ تَسظ داًطگاُ هثذ  سا دس داًطیگاُ همصیذ تگیزساًن ، دسغییش ایٌصیَست دس هیَسد        -1

 عذم پزیشش ٍاحذّای گزساًذُ اعتشاضی ًخَاّن داضت.

 عْذُ داس ٍ عَالة ًاضی اص آى سا تپزیشم . ّشگًَِ اضىال آهَصضی حاصل اص هیْواًی سا -2

 عَالة ًاضی اصعذم سعایت پیطٌیاص ٍاحذ ، ٍاحذ تیص اص حذ تعییي ضذُ سا تپزیشم. -3

                             ظف خَاّن تیَد ضیوي اعیالم هشاتیة دس اسیشع ٍلیت تشاتیش تمیَین داًطیگاّی          فمت داًطگاُ همصذ تا هیْواًی ، هَدس صَست عذم هَا -4

 تاسیخ ........................... جْت اًتخاب ٍاحذ تِ داًطگاُ هثذ  هشاجعِ ًواین.دس 

                      هَظف خَاّن تَد پ  اصاتوام هذت هیْواًی تا داًطگاُ همصذ تسیَیِ حسیاب ًویَدُ ٍ ضیوي پیگییشی مصم دس هیَسد اسسیال ًویشات         -5

 فی ًواین .ٍاحذّای گزساًذُ ضذُ خَد سا تِ داًطگاُ هثذ  هعش

 علَم پضضىی گیالى اسائِ ًواین . ًُوشات خَد سا تا پایاى حزف ٍ اضافِ ٍ یا حذاوثش تا لثل اص صهاى حزف اضغشاسی تشم تعذ تِ داًطگا -6

 هَارد فَق هَرد رؤیت ٍ تَافك ایٌجاًب لرار گرفت.

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اهضاء

 


