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جوهوری اسالهی ایراى                         

 دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی درهانی گیالى 

 

 ........................ریاست هحترم دانشکده  
                                ....................................... همغغ.............................                    سضتَِیی ................................... داًطجَی تِ ضواسُ داًطجاحتشاهاً،ایٌجاًة .............................................   

گزساًذُ ام . هتماضی اًتمال هَلت دس ًیوسال  اٍل ......... .............ٍاحذ سا  تا هؼذل ول ...............تاوٌَى تؼذاد .......................  ٍسٍدی هْش / تْوي سال تحصیلی
  .سًذشهاییذ الذام همتضی تؼول آٍخَاّطوٌذ است دستَس ف، هی تاضن ................................. تِ داًطگاُ / داًطىذُ  .....................  /  دٍم  /  تاتستاى  سال تحصیلی

تاریخ وامضا دانشجو                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                        

 ................................. ضواسُ :                                               گیالىیالت  تکویلی دانشگاه علوم پسشکی هدیریت هحترم اهور آهوزشی  و تحص 

 .................................. تاسیخ :                                                                                                                                                                                                                    

همغغ واسداًی / واسضٌاسی / واسضٌاسی اسضذ ............................ داًطجَی سضتِ  ...........................................ًن / آلای  سخَاست هیْواًی خاداحتشاهاً،   

          ٍل / دٍم / تاتستاى ًاپیَستِ / دوتشی حشفِ ای تا تَجِ تِ تشسسی ّای تؼول آهذُ هَسد هَافمت لشاس گشفت . تَضیح ایٌىِ داًطجَ هی تَاًذ دس ًیوسال ا

 .   ٍاحذ سا دسداًطگاُ همصذ اًتخاب ًوایذ......................صشفاً دسٍس ریل  تِ هیضاى   ..........................سال تحصیلی 

              /به عدد ...................................................جوع کل واحد به حروف                                                                       

 

استاد مشاور        داوشکده                                                        ریاست داوشکده                                                       اون آموزشی مع  

  ذ.خَاّطوٌذ است ًوشات اسسالی اص داًطگاُ همصذ دلیما هٌغثك تا تؼذاد ٍاحذّای روش ضذُ ّشدسس دسفشم تاض
  

..........................واسُ : .......ض                                                                                                                                                                                           

  ............................تاسیخ : .......                                    ی و تحصیالت تکویلی  دانشگاه / دانشکده علوم پسشکیهدیریت هحترم اهور آهوزش

               دس ًیوسال اٍل / دٍم / تاتستاى ........................... .......داًطجَی سضتِ ............................................ احتشاهاً ،   ایي داًطگاُ تا دسخَاست  هیْواًی خاًن / آلای      

صشفاً  تشای دسٍس پیطٌْادی فَق هَافمت ًوَدُ است . خَاّطوٌذ است دستَس فشهاییذ اص ًتیجِ الذاهات اًجام ضذُ ایي داًطگاُ سا هغلغ  ..........................  سال تحصیلی 

 مت دس پایاى ًیوسال ًسثت تِ اسسال ًوشات ًاهثشدُ الذام الصم هثزٍل فشهایٌذ .ًوَدُ ٍ دس صَست هَاف

 در صورت عدم اهکاى ارائه کلیه واحدهای فوق با تعداد اعالم شده ، لطفاً درخواست عودت داده شود. 

 ابراهین نصیریدکتر                                                                                                                                             

 دانشگاههدیر اهور آهوزشی                                                                                                                                  
 

صضی داًطگاُ / داًطىذُ ػلَم پضضىی همصذ ًسخِ اٍل : هذیشیت هحتشم اهَس آهَ  
 ًسخِ دٍم : پشًٍذُ تحصیلی هطاسالیِ دس داًطىذُ هثذاء

أًسخِ سَم : پشًٍذُ تحصیلی هطاسالیِ دس اهَس آهَصضی ٍتحصیالت تىویلی هثذ   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
کی و خدمات بهداشتی درمانی گیالنامىر آمىزشی  دانشگاه علىم پسش –روبروی مرکس آمىزشی و درمانی السهرا  –خیبان شهید سیادتی  –خیابان نامجى  –رشت  –آدرش گیالن   

 
 

 ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد

  7   1 

  8   2 

  9   3 

  10   4 

  11   5 

  12   6 

جوع واحد                                                             جوع واحد      

 



   قواویه مرتبط با مبحث میهماوی برای کلیه مقاطع تحصیلی
 

ء ٍهمصذ تؼٌَاى داًطجَی هیْواى دس هَاسدی وِ داًطجَ تغَس هَلت ًاگضیش تِ تغییش هحل تحصیل خَد  تاضذ . هی تَاًذ تا تَافك داًطگاّْای هثذا -

 هحل تحصیل خَد سا تغَس هَلت تشای هذت هؼیي تغییش دّذ . 

 اص داًطگاّْای دٍلتی تِ غیش دٍلتی ٍتشػىس هوٌَع است .گاّْای حضَسی تِ غیش حضَسی .داًطهیْواًی اص دٍسُ ّای سٍصاًِ تِ ضثاًِ ، اص  -

هیْواى ضذى داًطجَ دسیه داًطگاُ  هطشٍط تِ ایي است وِ داًطجَ دس همغغ دوتش حذالل دٍ ًیوسال تحصیلی ٍ دس همغغ واسداًی ٍواسضٌاسی  -

 ىذُ هثذاء گزساًذُ تاضذ . پیَستِ ًٍاپیَستِ حذالل یه ًیوسال تحصیلی خَد سا دس داًط

سی  هیْواى ضذى داًطجَ دس یه داًطگاُ تشای گزساًذى یه یا چٌذ دسس تا هَافمت داًطگاّْای هثذاء ٍ همصذ تِ ضشط آى وِ تؼذاد ٍاحذ ّای دس  -

ٍاحذ  20ٍاحذ ووتش ٍ  12 ٍ جوغ ٍاحذ ّای دسسی اخز ضذُ داًطجَ دس داًطگاُ هثذاء ٍ همصذ دس آى ًیسوال اص ٍاحذ ووتش تاضذ  10هزوَس اص 

 تیطتش ًطَد .  تال هاًغ است .

 40دس همغغ دوتشای ػوَهی : تؼذاد ٍاحذّایی وِ داًطجَ تِ صَست هیْواى ) ته دسس یا توام ٍلت ( دسیه یا چٌذ داًطگاُ هی گزساًذ ًثایذ اص  -

 دسصذ ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص ًوایذ . 

 یی وِ داًطجَ هیْواى چِ تصَست توام ٍلت ٍچِ تِ صَست ته دسس ، دسیه یا چٌذ داًطگاُدس همغغ دوتشی دًذاًپضضىی : تؼذاد ٍاحذّا -

 دسصذ ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍصًوایذ. 25هی گزساًذ ًثایذ  اص  

 تِ ،دس یه ّش داًطجَ دس ّش سضتِ هی تَاًذ حذاوثش یه ًیوسال  دس دٍسُ واسداًی ٍ یا واسضٌاسی ًاپیَستِ ٍ دًٍیوسال دس دٍسُ واسضٌاسی پیَس  -

 داًطگاُ تغَس توام ٍلت تِ صَست هْواى تحصیل وٌذ. دس ّش حال ٍاحذّایی وِ داًطجَ تِ صَست هْواى ٍ چِ تِ صَست توام ٍلت ٍ چِ تِ صَست           

 % ول ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص وٌذ . 40ته دسس دسیه یا چٌذ داًطگاُ گزساًذُ است ًثایذ اص           

 اب ٍاحذ داًطجَی هْواى دس داًطگاُ همصذ چِ تصَست ته دسس ٍ چِ تصَست توام ٍلت تایستی تا اعالع گشٍُ آهَصضی هشتَط دس داًطگاُ اًتخ      -       

 هثذاء ٍ عثك ضشایظ داًطگاُ همصذ تاضذ .         

 داًطگاُ هثذاء ثثت هیطَد . ٍ ًوشات آًْا دس هحاسثات هیاًگیي  ٍاحذ ّایی وِ داًطجَی هْواى دس داًطگاُ همصذ هی گزساًذ ػیٌاً دس واسًاهِ اٍ دس      -       

 ًیوسال ٍ هیاًیگي ول اٍ هٌظَس هی گشدد .          

 گزساًذُ است تایذ  12هی تاضذ. ٍاحذّایی سا وِ داًطجَ دس داًطگاُ همصذ تا ًوشُ ووتش اص  12حذالل ًوشُ لثَلی داًطجَی هْواى دس داًطگاُ همصذ       -       

 هجذداً تگزساًذ .        

 هذسن فشاغت اص تحصیل داًطجَی هْواى دس ّش صَست تَسظ داًطگاُ هثذاء صادس هی ضَد .       -       

زیشش  هَظفن فمظ ٍاحذ ّای  پیطٌْادی  تا هیضاى اػالم ضذُ تَسظ داًطگاُ هثذاء  سا دس داًطگاُ همصذ تگزساًن. دس غیرش ایٌصرَست دس هرَسد ػرذم پر      .1

 ّای  گزساًذُ اػتشاضی ًخَاّن داضت . ٍاحذ 

 ّش گًَِ اضىال آهَصضی حاصل اص هیْواًی سا ػْذُ داس ٍ ػَالة ًاضی اص آى سا تپزیشم .  .2

 ٍاحذ پیص اص حذ تؼییي ضذُ سا تپزیشم  ،ػَالة ًاضی اص ػذم سػایت پیطٌیاص ٍاحذ  .3

اّی دس تراسیخ   اػرالم هشاترة دس اسرشع ٍلرت تشاترش تمرَین داًطرگ       دس صَست ػذم هَافمت داًطرگاُ همصرذ ترا هیْوراًی ، هَظره خرَاّن ترَد ضروي          .4

 جْت اًتخاب ٍاحذ تِ داًطگاُ هثذاء هشاجؼِ ًواین .          ..... .......................

ّای گزساًرذُ   هَظه خَاّن تَد پس اص اتوام هذت هیْواًی تا داًطگاُ همصذ تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ ضوي پیگیشی الصم دس هَسد اسسال ًوشات ٍاحذ .5

 هؼشفی  ًواین .  تِ داًطگاُ هثذاء  ضذُ خَد سا

 ًوشات خَد سا تا  پایاى حزف ٍ اضافِ ٍیا حذاوثش تا لثل اص صهاى حزف اضغشاسی تشم تؼذ تِ داًطگاُ ػلَم پضضىی گیالى اسائِ ًواین .   .6

                                           

نام ونام خانوادگی دانشجو                                                رویت و توافك اینجانب لرار گرفت .هوارد فوق هورد                  

  اهضاء دانشجو                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   


