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ماهر ﻣﺎه
بروزرساني دي آذ

کاربرگ معرفي دانشجو به پزشك معتمد
آموزش دانشگاه
.......................................
ادارهداﻧﺷﮑده
محترمﺣﺗرم
مدیرون ﻣ
ﻣﻌﺎ
با سالم و احترام؛ اینجانب................................به شماره دانشجویي..............................رشته  .......................دانشكده ....................................ورودي سال
تحصیلي............................دوره.....................كه تا كنون تعداد  ..............واحد درسي را با معدل كل..................گذرانده ام ،در نیمسال ........................
..........................
درس مي باشم.
سال تحصیلي  ............................به دلیل مشكل پزشكي و با مدارك و مستندات پیوست متقاضي حذف
پیگیری پاسخ به عهده اینجانب می باشد.
الف -غیبت در جلسه امتحان درس ...........................................مورخ ..............................ساعت .........................
ب -غیبت در جلسه /جلسات كالس درس .............................................مورخ ..............................
ج -سایر موارد ...........................................................................................................................................................................................................
آدرس محل سكونت:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

شرح مختصري از بیماري دانشجو:
امضا دانشجو و تاریخ
پزشك محترم معتمد دانشگاه
با سالم و احترام؛ بدین وسیله ضمن بررسي موارد فوق خواهشمند است اظهار نظر فرمایید.

ﺸﮑﺪه
آموزشیﻮیازﺷﯽ داﻧ
مدیرامورﻌﺎون آﻣ
احتراما-ﺣﺘﺮام -ﻣ
ﺑﺎ
تحصیالت تکمیلی
سرپرست
با

امورآﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪ
محترمﺤﺘﺮم
مدیروﻧﺖ ﻣ
ﻣﻌﺎ
آموزشی/سرپرستهتحصیالت تکمیلی دانشگاه
با سالم و احترام؛ به آگاهي مي رساند بیماري دانشجو خانم  /آقاي  ..............................................................تأیید مي گردد /نمي گردد.

معتمده
پزشكداﻧﺸﮕﺎ
آذریانﻌﺘﻤﺪ
با احترام -غالمرضاﭘﺰﺷﮏ ﻣ

دانشجویانی كه قصد گذراندن امتحان درس تربیت بدنی 1و 2را به صورت ویژه (تئوری) دارند ،می بایست پس از تایید پزشك
معتمد از این كاربرگ كپی تهیه و تحویل استاد مربوطه نموده و اصل فرم را نیز جهت درج در پرونده آموزشی تحویل آموزش
دانشکده نمایند.
نکات مهم:
الف -مدارك مورد نیاز برای ارائه به پزشك معتمد:
-1گواهی پزشك  -2نسخه ممهور دار داروخانه -3كلیه گواهی های پاراكلینیکی  -4شماره تلفن مطب پزشك
ب -مدارك مورد نیاز برای موجه كردن غیبت جلسه امتحان:
-1گواهی پزشك  -2نسخه ممهور دار داروخانه -3كلیه گواهی های پاراكلینیکی  -4شماره تلفن مطب پزشك  -5گواهی بستری موقت بیمارستان
پ -در صورت غیبت بیش از سه شانزدهم جلسات كالس درس و غیر موجه بودن آن ،نمره درس صفر و در صورت موجه بودن ،آن درس حذف می گردد.
ت -در صورت غیبت در جلسه امتحان و غیر موجه بودن آن ،نمره درس صفر و در صورت موجه بودن ،آن درس حذف می گردد.

