بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
معاونت آموزشی

درخواست انصراف دائم از تحصیل

معاون محترم آموزشی دانشکده
با سالم  ،احتراماً اینجانب
دان
ش
کده
علو
م

صادره از

فرزند

متولد / /

دانشجوی ورودی نیمسال

دارای شماره شناسنامه

سال تحصیلی

مقطع

-

بر اساس ماده  38آئین نامه آموزشی مصوب
با شماره دانشجوئی
رشته
بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی با آگاهی کامل انصراف از تحصیل دائم خود را اعالم میی نمیایم  .خواهشمنداسیت بیا
تقاضای اینجانب موافقت وترتیبی اتخاذ فرمائید ضمن تسویه حساب ریز نمرات واحدهای اکتسابی ام را خریداری نمایم .
امضاء دانشجو:
تاریخ تنظیم درخواست / / :
شماره :
تاریخ :

پز
ش
کی
و
خدم
ات
بهدا
شت
ی

معاون محترم آموزشی دانشگاه
با سالم  ،احتراماً ضمن تائید مندرجات فوق اعالم می دارد دانشجو با کلیه قسمتهای این دانشکده وبا امور دانشیجوئی از نظیر ( کمی
هزینه تحصیلی  ،وام تحصیلی  ،وام مسکن  ،وام اضطراری وبهره مندی از خوابگاه ) تسویه حساب نموده انید ( تصیویر ییوسیت اسیت )
در ذیل جدول وضعیت تحصیلی نامبرده به همراه ( ) برگ اصل کارنامه تحصیلی شان را که به تفکی در ترم تنظیم گردیده جهیت
هرگونه اقدام الزم ایفاد می گردد.
تاریخ دقیق ثبت نام / / :
ردیف

درم
انی

1

کر

4

نیمسال
تحصیلی

تاریخ شروع به تحصیل / / :
تعداد واحد نظری

جمع
واحد

تعداد واحد
عملی

تاریخ دقیق انصراف از تحصیل / / :
ردیف

نیمسال
تحصیلی

تعداد واحد
نظری

تعداد واحد
عملی

جمع
واحد

ج

اضافه می نماید ایشان با استفاده از سهمیه

در آزمون سراسری یذیرفته شده وبراساس مدرک شماره -

مناطق

فتوکپی ضمیمه است به
مورخ
خصوص استیفای حقوق دولت اقدام نمایند .

-

متعهد می باشند که با توجه به متن تعهد نامه می بایست راساً در

دکتر لیال کیکاووسی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

مهر وامضاء ریاست دانشکده

اداره کل دانشجویان ودانش آموختگان داخل
وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی
سالم علیکم  ،با عنایت به مراتب فوق که مورد تائید این امیور میی باشید خواهشمنداسیت دسیتور فرمائیید ییو از تسیویه حسیاب بیا
دانشجوی یاد شده این دانشگاه را جهت اقدامات بعدی مطلع نمایند .
دکتر عفت هاتف نیا

دکتر محمد نوری سپهر

سرپرست مدیریت آموزشی و

معاون آموزشی دانشگاه

تحصیالت تکمیلی دانشگاه
رونوشت  :واحد آموزش دانشکده بهداشت
آدرس  :کرج -بلوار طالقانی شمالی -بعد از میدان طالقانی -بعد از دادگستری
تلفن 34998542-42:

