
 

 علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت هیأتفرم درخواست عضو 

 

 علمی هیأتمشخصات عضو 

 کد ملی:  نام خانوادگی:                                                      نام:                          

 وضعیت استخدامی:                                مرتبه علمی:                                محل اخذ مدرک تحصیلی:

 تاریخ استخدام پیمانی:                                   تاریخ استفاده از آخرین فرصت مطالعاتی:                   

 تاریخ آخرین تبدیل وضعیت:    

          شماره تماس:                دانشکده:                                                گروه:                       

 اطالعات دوره فرصت مطالعاتی

 دستگاه مقصد:                                                                 شماره تماس واحد مربوطه: نام صنعت/

 دستگاه:  / آدرس صنعت

 موضوع فرصت مطالعاتی:

 اهداف و )انتظارات( دستاوردهای فرصت مطالعاتی )به اختصار(:

     

 

 

 

 

 

 مدت حضور در صنعت:                                                       تاریخ شروع:                                            تاریخ پایان: 

 نیمه وقت                   نوع حضور: تمام وقت

 عنوان قرارداد فرصت مطالعاتی )در صورت عقد قرارداد(: 

 تاریخ قرارداد:      ه ریال(:                                    شماره قرارداد:                       مبلغ قرارداد )ب

 امضا:                               نام و نام خانوادگی متقاضی:                               تاریخ:          
  

  تاییدیه گروه

....................................... جهت شرکت در فرصت مطالعاتی با مشخصات فوق در جلسه گروه درخواست آقای / خانم دکتر 

 .......................... مورخ ............................. مطرح شد.

  علمی است.  هیأتبرنامه فرصت مطالعاتی متناسب با تخصص عضو 

  با شرکت ایشان به صورت حضور تمام وقت    یا  نیمه وقت  )مدت زمان حضور در صنعت: ......... روز در هفته(

 موافقت شد.

 امضا:                               :                               تاریخ:          مدیر گروه نام و نام خانوادگی



 

 

 شماره:                                                             دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاونت محترم 

 تاریخ:                                                                                                      تاییدیه دانشکده 

 

در جلسه شورای دانشکده  ،آقای/ خانم دکتر ...................... از فرصت مطالعاتی با مشخصات فوق استفادۀموضوع 

 مانع است.......................... مورخ ............................. مطرح و تایید شد. آغاز فرصت مطالعاتی ایشان از نظر این دانشکده بال

 نام و نام خانوادگی رییس دانشکده:                            تاریخ:                                          امضا:
 

 تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

 

پژوهشی جلسه شورای ، در از فرصت مطالعاتی با مشخصات فوق آقای/خانم دکتر ............................... استفادۀموضوع 

 مورخ ........................... مطرح و تایید شد. آغاز فرصت مطالعاتی ایشان از نظر این شورا بالمانع است. ...........دانشگاه

 کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه:                                                       تاریخ: امضای رئیس

 

 مالی دانشگاه و اداریتاییدیه معاونت 

 

 با سالم؛

 ............................ احتراماً، بدینوسیله درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی همکار محترم، سرکار خانم/ جناب آقای

که نسبت به صدور حکم ماموریت و  مطابق با مشخصات ذیل مورد تایید قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید

 ت علمی به صنعت مربوطه اقدام مقتضی صورت پذیرد.یأه معرفی عضو

 با شرکت ایشان به صورت حضور تمام وقت   نیمه وقت  یا  مدت حضور در صنعت: ......... روز( موافقت(

 شد.

 امضا:    تاریخ:                                  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه:                  نام و نام خانوادگی 

 رونوشت: ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

 


