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y دانشجوyu 

 رئیس آموزش دانشکده/پردیس 

 

 در توضیحات  نهایی اعالم نتیجه

درخواست انجام فعاليت هاي پژوهشي حضوري  -1)انتخاب يکي از دو گزينه :ثبت درخواست توسط دانشجو 
  كارگاهي،  نظري،/   عملي عملي،  دروس  حضوري   گذراندن  درخواست -2)راهنما در فايل جداگانه(  )آزمايشگاه، مزرعه

 آزمايشگاهي(  و  پروژه صحرايي،  عمليات  كارورزي، 

 

 معاون آموزشی دانشکده/پردیس 

 
 کارشناس اداره کل خدمات آموزشی 

 رئیس مرکز بهداشت 

گرامي - بردرخواست    ، با سالم   دانشجوي  مبني  پژوهشي شما  فعاليتهاي  انجام 

  قرار نگرفت. تاييدمورد  حضوري در دانشگاه   

 اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه 

 )امکان درخواست تجديد نظر توسط دانشجو( 

 ارسال پیامک به دانشجو 
 دانشجوي گرامي،خوابگاه :متقاضي    دانشجوي غير

 تاييدمورد بر گذراندن دروس عملي   درخواست شما مبني  

جهت پيگيري به آموزش پرديس/دانشکده محل گرفت.رقرا
 تهران(  مركز بهداشت دانشگاه)  تحصيل خود مراجعه نماييد

درخواست   دانشجوي گرامي،  دانشجوي متقاضي خوابگاه :
تاييد مورد  بر گذراندن دروس عملي   شما مبني  

جهت پيگيري به آموزش پرديس/دانشکده محل گرفت.رقرا
تحصيل خود مراجعه نماييد و براي پيگيري امور خوابگاه 

مركز بهداشت ) به پذيرش امور خوابگاه ها مراجعه نماييد  
 تهران(  دانشگاه

 

 موافقت 
 مخالفت 

بر گذراندن دروس عملي در خواست شما مبني   ،   گرامي دانشجوي
به پيشخوان ، جهت تکميل فرم ارزيابي سالمت مورد تاييد قرار گرفت  

 .  خدمت سامانه جامع آموزش مراجعه نماييد

 )اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران( 

 

 کارشناس خوابگاه 

 مختص دانشجویان متقاضی خوابگاه 

شامل )  پرسشنامهتکميل  

 ( سالمت و خوابگاه  يابيارز

 موافقت 

 کارشناس مرکز بهداشت 

 دانشکده/پردیس رئیس  
بر گذراندن دروس عملي  درخواست شما مبني    ،   دانشجوي گرامي

 تهران(  مركز بهداشت دانشگاه. )گرفتار نقر تاييدمورد  
 )امکان درخواست تجديد نظر توسط دانشجو(   

 انشجود

 مخالفت 

 اعالم نتیجه به دانشجو

نیاز به مراجعه  

بررسي بيشتر درخواست خود،به مركز بهداشت و دانشجوي گرامي ،براي  حضوری

 .مراجعه نماييد سالمت دانشگاه
 مركز بهداشت دانشگاه 

 

 ارسال پیامک به دانشجو 

 مخالفت  موافقت 

در دانشگاه بر گذراندن دروس عملي  مبني  در خواست شما   گرامي، دانشجوي

 تهران مورد تاييد قرار نگرفت. 
 خروج از گردش كار( -)خاتمه كار

 ارسال پیامک به دانشجو 

بر گذراندن دروس در خواست شما مبني   گرامي، دانشجوي

 در دانشگاه تهران مورد تاييد قرار گرفت.عملي  

 

 دانشجو  دانشجو 

متقاضي 

 خوابگاه؟

 خیر بله


