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 : ........................ شماره      بسمه تعالي      

  : ........................تاريخ            

 

 كد            
 

   كميسيون پزشكي فرم 
 

......................................... به شماره دانشجويي ............................. مقطع .......................................... دانشجوي رشته ....................................... اينجانب 

 گذرانده ام، ..................................... واحد را با ميانگين كل ......................... تعداد .......................... .....................دوم تحصيلي / كه تا پايان نيمسال اول 

 . به شرح ذيل را دارم حذف ترمتقاضاي 
  حذف واحد             

جو
ش

دان
 

 نيمسال تحصيلي  تاريخ امتحان  تعداد واحد  نام درس رديف
     
     
     
     

      

 امضاء دانشجو            
 .................... كاربردي  –مركز آموزش عالي علمي / مؤسسه : از 
 ......................................................................... مركز بهداشت و درمان : به 

 : برگ شامل ..................... با سالم و احترام؛ به پيوست 
 گواهي پزشكي مبني بر ضرورت استراحت  -1

 نسخه دارويي  -2

 ) حسب مورد(گواهي آزمايشگات پزشكي  -3

 ) حسب مورد(گواهي بستري شدن در بيمارستان  -4

 ) حسب مورد(شناسنامه يا گواهي تولد نوزاد  -5

نيمسال از حذف پزشكي استفاده ........................... واحد درسي گذارانده و در دوران تحصيل ............................... مربوط به دانشجوي فوق كه تاكنون 
. كه نامبرده به يكي از داليل مذكور تقاضاي حذف واحد با حذف ترم به شرح فوق را داردبه اطالع مي رساند . نموده است ارسال مي گردد

 . خواهشمند است مقرر فرماييد مراتب بررسي و نتيجه را به اين مركز آموزشي اعالم نمايند
 

 مهر و امضاء مدير آموزش           
. تاريخ صدور مدارك نبايد از يكماه بيشتر گذشته باشد. ارائه اصل گواهي پزشكي به نسخه دارويي و آزمايشات الزامي است

در مورد بيماريهاي . در موارد خاص مورد پذيرش كميسيون پزشكي نمي باشدمدارك مربوط به بيماريهاي سرپايي و سبك بجز 
 . مزمن و روانپزشكي خالصه پرونده و آخرين نظريه صريح پزشك معالج ضروري است

 .......................... مركز بهداشت و درمان : از 

 سالم عليكم؛ 

 . مي شود موافقت نامبرده حذف ترمقرار گرفته است، با  مورد تاييداحتراماً، با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده و نظر به اينكه مدارك پزشكي نامبرده 
  مخالفت    حذف واحد                  عدم تاييد                                                                                                                                               

 

  مهر و امضاء   
 مركز بهداشت و درمان    

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ..........كاربردي –مركز آموزش عالي علمي 

 ..........................................وابسته به 
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