
 

             

 تقاضای تسویه حساب دستیار تخصصی بالینی 
 

....... كه .................................. رشته / مقطع ............................. ورودی .............. با سهميه قبولی ............ دانشجويی............................................... به شماره اينجانب ....
، با اخراج از دانشگاه انصراف از تحصيل  انتقال به .........................     پايان ميهمانی  اتمام دوره   با توجه به :  ،دوره ................. را به اتمام رسانده ام

تسويه دروس، اعالم آخرين نمرات ، تعيين وضعع ديعون و تعهعدات و ...  و ه حساب قبل از روند نهايی امور )آگاهی از عواقب ترخيص پيش از موعد و تعجيل در تسوي
 له تقاضای تسويه حساب دارم .پذيرش مشكالت ناشی از آن بدينوسي

 ..................  ............كدپستی...................................................آدرس: .............................................................................. 
 ................ پست الكترونيک:.....................تاريخ درخواست.... .................. تلفن ثابت: ................تلفن همراه:........................

******************************************************** 
 

 نمائید.اقدام به اخذ امضاء از مسئولین مربوطه  ،دستیار محترم، جهت سهولت در امر تسویه حساب، به ترتیب مراحل زیر

 مسئولین کتابخانه ها مهر و امضاء .1

 مرکز ایزدی مرکز نکویی مرکز کامکار مرکزحضرت معصومه)س( مرکز شهید بهشتی دانشکده پزشکی

 مسئول آموزش بیمارستانها امضاءمهر و  .2

 ایزدی  مرکز مرکز نکویی مرکز کامکار )س(حضرت معصومه مرکز شهید بهشتی مرکز

 دانشکده پزشکی .3

 مهر و امضاء

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی/نماینده 

 مجاز

 ...............تاريخ ارائه پايان نامه: ........................
 ..................................نمره اكتسابی:.................

 

 مهر و امضاء

 دانشكده مدیر امور پژوهشی

 دوره دستياری طی شده:  .............. ماه
 

 مهر و امضاء

 دانشکده پزشکیمسئول آموزش 

 

 مهر و امضاء

 دانشکده پزشکی معاون/رئیس

 معاونت دانشجویی و فرهنگی. 4

 مهر و امضاء

 اداره امور فرهنگی

 مهر و امضاء

 اداره مشاوره دانشجویی

 مهر و امضاء

 شورای انضباطی

 امضاءمهر و 

 هاامور خوابگاه
 مهر و امضاء

 امور رفاهی
 مهر و امضاء

 اداره امور تغذیه

 مهر و امضاء

 مدیریت دانشجویی:

 انشگاه علوم پزشکی قم)ستاد(د. 5

 مدت طرح:  ............ ماه
 

 مهر و امضاء

 مدیر امور درمان و بیمارستانها

 (ی) مخصوص گذراندن طرح يكماهه دستيار

 مهر و امضاء

 مدیرامور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 امضاء

 مسئول بایگانی

 امضاء

 مسئول امور دانش آموختگان

 امضاء

 مسئول امور مشمولین

 امضاء

 امور دانشجویان خارجی و شهریه پرداز

 نسخه پايان نامه:..............................................
 دفاع:.............................شماره نامه صورتجلسه 

 كارنامه آزمون ارتقاء و گواهينامه:............................
 بورد:.......................................................

 

 امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلی

 مهر و امضاء 

 :امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یتمدیر

 باشد.   قبل از پرداخت هزينه های مربوطه و انجام تعهدات قانونی تحويل هر گونه مدرك تحصيلی و ثبت نامی ممنوع و اين برگ فاقد ارزش تحصيلی می

 025 - 31071395تلفن:           اداره تحصيالت تكميلی – دانشگاه علوم پزشگی قم– شهيد لواسانی)ساحلی خيابان  –قم 

 

 

 دستيارامضاء 


