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  دستَس العول دسخَاست هَاسد آهَصضی جْت طشح دس ضَسای آهَصضی داًطگاُ اص طشیق سامانه هم آوا

)  ٍیژُ داًطجَیاى پزشکى

:

داًطجَی گشاهی 

خواهشمند است در هنگام ارسال درخواست موارد آموزشی  به موارد ذیل توجه نمایید: 

 در هنگام ارائه درخواست الزم است نوع درخواست خود را مشخص نموده و در هر مورد طبق جدول ذیل به توضیحات
مربوطه توجه نمایید. 

 تاشٌذ. هی تاییذیِ ستاد ضاّذداًشجَیاى شاّذ ٍ ایثاسگش دس ٌّگام اسائِ دسخَاست خَد هلضم تِ اسائِ تصَیش

تَضیحات ًَع دسخَاست

 َتَاًذ تِ صَست هعشفی تِ استاد اخز ًوایذ کِ دس آخشیي  سا هیدٍ دسس حذاکثش داًشج

ایي دسس تاشذ. ًیوسال تحصیلی خَد تاشذ ٍ فاسغ التحصیلی ٍی هٌَط تِ گزساًذى

( ضیَُ ًاهِ آهَصضی 77هادُ  71تَجِ بِ تبصشُ ) 

 الضاهی است. ًام دسس ٍ ًام استاد هشبَطٍِاسد کشدى  دس ٌّگام اسائِ دسخَاست

هعشفی بِ استاد  

اص هشخصی تذٍى احتساب دس حذاکثش دٍ ًیوسال تَاًذ دس طَل دٍسُ تحصیل  داًشجَ هی

هشاٍسُ تا تاییذ پضشک هعتوذ یا هشاٍس داًشگاُ ( استفادُ ًوایذ. سٌَات ) هَاسد پضشکی یا

تَاًذ حذاکثش سِ سال اص هشخصی تذٍى احتساب دس سٌَات تِ دلیل هاهَسیت  داًشجَ هی

استفادُ ًوایذ.دٍلتی ّوسش یا ٍالذیي 

( ضیَُ ًاهِ آهَصضی 8هادُ  9تَجِ بِ تبصشُ ) 

 .استفاده از این مرخصی در سنوات غیرمجاز دانشجو قابل بررسی نمی باشد

 تاسیخ اعالم ضذُ دس تقَین آهَصضیدسخَاست هشخصی تذٍى احتساب دس سٌَات طثق 

 ّای پس اص ایي تاصُ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ. تاشذ ٍ تِ دسخَاست هی

 پضشک یا هشاٍس هعتوذ َاسد پضشکی تا تاییذ ) هاسائِ ٍ تاسگزاسی هذاسک ٍ هستٌذات

داًشگاُ ٍ حکن هاهَسیت تا تاییذ ٍصاست اهَس خاسجِ ( تَسط داًشجَ الضاهی است.

هشخصی بذٍى 

احتساب دس سٌَات

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتى درمانی لرستان  
دانشکده پزشکی 
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تاشذ  پزیش هی دسخَاست حزف تشم تا احتساب دس سٌَات قثل اص ششٍع تاصُ اهتحاًات اهکاى

تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ.ّا پس اص ایي تاصُ  ٍ تِ دسخَاست

 ( ضیَُ ًاهِ آهَصضی 8هادُ  4تَجِ بِ تبصشُ ) 

 هَاسد پضشکی تا تاییذ پضشک یا هشاٍس هعتوذ اسائِ ٍ تاسگزاسی هذاسک ٍ هستٌذات (

 داًشگاُ ٍ حکن هاهَسیت تا تاییذ ٍصاست اهَس خاسجِ ( تَسط داًشجَ الضاهی است.

حزف تشم با احتساب 

 دس سٌَات

 الضاهی است. کذ ٍ گشٍُ دسسدس ٌّگام اسائِ دسخَاست، ٍاسد کشدى

.دستشسی تِ اطالعات دسس اص طشیق اطالعات جاهع داًشجَ اهکاى پزیش است

تاشذ. شٍع اهتحاًات قاتل تشسسی هیدسخَاست حزف دسس عولی تا قثل اص ش

 شاٍس هعتوذ ) هَاسد پضشکی تا تاییذ پضشک یا هاسائِ ٍ تاسگزاسی هذاسک ٍ هستٌذات

 داًشگاُ ( تَسط داًشجَ الضاهی است.

حزف دسس عولی

دالیل هَجِ ٍ خاسج اص اسادُ ٍیدس صَستی کِ تعذاد ٍاحذّای داًشجَ دس یک ًیوسال ت ِ

ٍاحذ ( شَد، اخز هجَص صیش حذ ًصاب  21عذم اسائِ دسس ( صیش حذ ًصاب ) کوتش اص )  

 تشای ایي ًیوسال الضاهی است.

( ضیَُ ًاهِ آهَصضی 77هادُ  3تبصشُ تَجِ بِ ) 

اخز هجَص صیش 

 حذًصاب

تَسط داًشجَ الضاهی است. اسائِ ٍ تاسگزاسی هذاسک ٍ هستٌذات  عذم سعایت پیص ًیاص

اص طشیق هشاّذُ گشدش کاس، سًٍذ اًجام کاس خَد سا اص صهاى اسسال دسخَاست تا سسیذى تِ ًتیجِ ًْایی پیگیشی تَاًذ  داًشجَ هی

 ًوایذ.

 با تطکش

 هذیشیت خذهات آهَصضی داًطگاُ




