
 

 F001/EP  شناسه:

 1931پاییس  :ویرایش

 پیوست:

 تعالي سمهاب

 استفاده از فرصت تحقیقاتي کوتاه مذتکاربرگ درخواست 

 داخل و خارج از کشور  
 

 
 

 تحصیالت تکمیلي

 استاد محترم راهنما

ٍحِ شتٌا تِ دالیل تَجیْی هط ........ ...............................گشایص......../سضتِ دکتشی..... داًطجَی هقطغ ........................................... تِ ضواسُ داًطجَیی..................... ایٌجاًة

تحت  .................. کطَس ...........................................................هتقاضی استفادُ اص فشصت تحقیقاتی کَتاُ هذت دس داًطگاُ ................................................  ضْش ..................ریل 

جِ تِ هذاسک پیَست خَاّطوٌذ است ضوي هَافقت تا دسخَاست ایٌجاًة، هشاتة جْت اًجام هشاحل ساٌّوایی دکتش ..................................................... ّستن. تا تَ

  تؼذی اػالم گشدد.
 

 

 

 :اریخت                                          دانشجو: ءنام و امضا                                                                                                           
 

 ن محترم آموزشي و پژوهشي دانشکذهمذیر محترم گروه مستقل/ معاو
 ٍ تأییذ استثاط هَضَع سسالِ دکتشی داًطجَ تا تخصص استادتا تَجِ تِ دالیل تَجیْی هطشٍحِ ریل تا اػضام ًاهثشدُ تِ داًطگاُ هَسد ًظش  ضوي اػالم هَافقت   

 ، تِ پیَست هذاسک ریل اسسال هی گشدد. خَاّطوٌذ است جْت اًجام هشاحل تؼذی هَضَع دس ضَسای گشٍُ هطشح گشدد. ساٌّوای فشصت تحقیقاتی
 
 

 
 

 پزیشش هؼتثش اص داًطگاُ هقصذ -1

 هذسک صتاى داسای حذًصاب  -2

 101کاستشگ  -3

 سصٍهِ استاد ساٌّوای فشصت تحقیقاتی -4

    تاریخ:                                             راهنما:استاد  ءنام و امضا               
                                                                                              

 تاریخ:         نام و امضاء رئیس بخش:                                                     
 

 معاون محترم آموزشي و پژوهشي دانشکذه مستقل/ پردیس

هَضَع سسالِ دکتشی داًطجَ تا تخصص استاد ساٌّوای دػوَت کٌٌوذُ توا اػوضام داًطوجَ       هَضَع فَق دس جلسِ .......... هَسخ ................ هطشح ٍ ضوي تأییذ استثاط

 هَافقت گشدیذ. 
          تاریخ:                                              :مذیر گروه مستقل/ معاون دانشکذه ءنام و امضا                                                                       

 

 مذیر محترم تحصیالت تکمیلي دانشگاه
تٌوا توِ دالیول صیوش     . گشدیوذ تحقیقاتی کَتاُ هذت داًطجَ هَافقت  فشصتهَاسد فَق دس جلسِ .......... هَسخ ................ ضَسای پشدیس/ داًطکذُ هستقل هطشح ٍ تا 

 .هخالفت گشدیذ

 :مالحظات

 تاریخ:                                           :دانشکذه مستقل/ پردیسمعاون  ءو امضا نام                                                     

 

 معاون محترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه
تٌا تِ دالیول صیوش هخالفوت    . گشدیذذت داًطجَ هَافقت تحقیقاتی کَتاُ ه فشصتهطشح ٍ تا  تحصیالت تکویلیهَاسد فَق دس جلسِ .......... هَسخ ................ ضَسای 

 .گشدیذ

 :مالحظات
 تاریخ:                                             : مذیر تحصیالت تکمیلي ءو امضا نام                                                                                       

 

 دالیل توجیهي:    

 

 دالیل توجیهي:

 


