شواره دستیاری:

بسوه تعالی

فرم تسویه حساب فارغ التحصیالى دوره های تخصصی ،فوق تخصصی و فلوشیپ
امورتحصیالت تکمیلی دانشگاه
احتراها

به

استحضار

هیرساًذ

دستیار

آقای/خاًن...................................................................

رشته....................................هقطع.....................جهت-1:فارغ التحصیلی-2 اًصراف-3 اخراجی-4 هیهواى-5 اًتقال -6 
تغییر رشته با واحذهای هشروحه ریل تسویه حساب ًووده است.
آدرس دستیار....................................................................................................................................:شواره تلفي ...............................
دستیبر رشتِ تخصصی  فَق تخصصی  فلَشیپ  رشتِ :

 -1ثذیٌَسیلِ گَاّی هیگردد خبًن دکتر :آقبی دکتر:

کلیِ ثرًبهِ ّبی چرخشی ٍ آهَزشی هرثَط ثِ دٍرُ  سبلِ رشتِ.....را اًجبم دادُ ٍ از سَی هذیریت گرٍُ ثِ اهتحبًبت گَاّیٌبهِ تخصصی  داًشٌبهِ
تخصصی  داًشٌبهِ فَق تخصصی  هعرفی شذُ است( .تبریخ پبیبى دٍرُ ایشبى  .............هی ثبشذ).

هذیر گرٍُ آهَزشی

تبریخ پبیبى دٍرُ آهَزشی:
ً-2بهجردُ در تبریخ  / /ثب ایي هرکس تسَیِ حسبة ًوَدُ ٍ ّیچ گًَِ ثذّی ثِ کلیِ ثخشْب ٍ آزهبیشگبُ ٍ کتبثخبًِ ًذارد.
هعبٍى آهَزشی هرکس پسشکی آهَزشی ٍ درهبًی
ً-3بهجردُ ثب اهَر داًشجَئی داًشکذُ تسَیِ حسبة ًوَدُ است.
هعبٍى داًشجَئی ٍ فرٌّگی داًشکذُ پسشکی
ً-4بهجردُ در تبریخ  / /ثب اهَرهبلی داًشکذُ تسَیِ حسبة ًوَدُ ٍ ّیچ گًَِ هطبلجِ ٍ ثذّی ًذارد.
اهَرهبلی داًشکذُ پسشکی
 -5تسَیِ حسبة ثب :
-کتبثخبًِ

هحل خذهت استبد راٌّوب:هرکس پسشکی آهَزشی درهبًی (.......ارائِ یک عذد  CDپبیبى ًبهِ در قبلت  Word ٍ Pdfالساهی هی ثبشذ).

-استبد راٌّوب(:ارائِ یک جلذ پبیبى ًبهِ الساهی هی ثبشذ)

هحل هْر ٍ اهضبء

هحل هْر ٍ اهضبء
هحل هْر ٍ اهضب هعبٍى پژٍّشی داًشکذُ پسشکی

(ارائِ فرهْبی تصَیت پبثبى ًبهِ ثِ هعبًٍت پژٍّشی الساهی هی ثبشذ)

-6ایٌجبًت هتعْذ هی گردم کِ ّیچ گًَِ ثذّی ثِ هراکس تبثعِ داًشگبُ ،اعن از آزهبیشگبُ،کتبثخبًِ،پبٍیَى،اهَر داًشجَئی ٍ ً.......ذارمٍ.درصَرت عذم هغبیرت
هسئَلیت ثِ عْذُ ایٌجبًت هی ثبشذ.
کبرت دستیبری تحَیل شذ.

دکتر:

تبریخ:

اهضبء
-7هراتت فَق هَرد تبئیذ هی ثبشذ.
هعبٍى آهَزشی دستیبری ٍ تحصیالت تکویلی داًشکذُ پسشکی

رئیس داًشکذُ پسشکی

بسوه تعالی

شواره دستیاری:

فرم تسویه حساب فارغ التحصیالى دوره های تخصصی ،فوق تخصصی و فلوشیپ

-1مراجؼٍ بٍ مدیر محترم گريٌ آمًزشی رشتٍ تحصیلی بٍ مىظًر تائید پایان ديرٌ آمًزشی ي
تؼییه تاریخ پایان ديرٌ تًسط مدیر محترم گريٌ ممًُر بٍ مُر ي امضاء ایشان السامی است.
-2مراجؼٍ بٍ مؼايوت محترم آمًزشی مرکس پسشکی ،آمًزشی ي درماوی محل آمًزش جُت اوجام
امًر تسًیٍ حساب با مرکس ي تائید مرکس ممًُر ي بٍ مُر ي امضاء مؼايوت محترم آمًزشی مرکس
پسشکی محل آمًزش
-3مراجؼٍ بٍ امًر داوشجًیی داوشکدٌ پسشکی جُت اوجام امًر تسًیٍ حساب يامُای
داوشجًیی ي دستیاری ،خًابگاٌ،ي( .....طبقٍ َمکف از در داوشکدٌ پسشکی -راَريی آمًزش)
-4مراجؼٍ بٍ امًرمالی داوشکدٌ پسشکی جُت اوجام امًر تسًیٍ حساب
(طبقٍ ديم از درب داوشکدٌ پسشکی راَريی امًر اداری )
-5مراجؼٍ بٍ امًر پژيَشی داوشکدٌ پسشکی جُت تؼییه يضؼیت پایان وامٍ (تاریخ دفاع ،ارائٍ
پایان وامٍ ي )...
(طبقٍ ايل داوشکدٌ پسشکی از درب پارکیىگ داوشگاٌ)
-6تائید دستیار محترم مبىی بر ػدم بدَی ي تسًیٍ حساب کلیٍ مراجغ ذیربط ممًُر بٍ مُر ي
امضاء دستیار ي تاریخ ارائٍ فرم تسًیٍ حساب
-7تائید ي امضاء مؼايوت محترم آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ ي ریاست محترم داوشکدٌ
(طبقٍ ديم از درب داوشکدٌ پسشکی)
*ارائٍ کارت دستیاری بٍ َىگام تسًیٍ جُت اػالم فراغت از تحصیل بٍ مؼايوت آمًزشی
دستیاری ي تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ پسشکی

