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کد سند :

فرم درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان

شماره ..................................... :
تاريخ :

/

/

13

پیوست ................................... :

معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی

این قسمت توسط دانشجو تکمیل میشود
استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر .....................................................

اینجانب  ........................................................به شماره دانشجویی  ........................................................دانشکده  ........................................................رشته و گرایش تحصیلی
 ..............................................................................سال ورود به دانشگاه  ...................نام استاد راهنما  .......................................................................تاریخ امتحان جامع ..............................
عنوان طرح تحقیقاتی (به فارسی) .............................................................................................................. ................................................................................................................................
(به انگلیسی)  .........................................................................................................................................تاریخ تصویب طرح تحقیقاتی (پروپوزال)  ..........................................شماره تلفن
همراه  ..................................................شماره تلفن ثابت  .............................................به پیوست تصویر مدارک و دعوت نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور اینجانب
که از طرف آقای دکتر  ............................................................................................استاد محترم دانشگاه ......................................................................................واقع در کشور
 .....................................................ارسال شده است ،جهت استحضار تقدیم می شو د .خواهشمند است در صورت موافقت با انجام این سفر تحقیقاتی نسبت به تایید و ارسال مستندات
مربوطه به گروه محترم آموزشی اقدام فرمایید.
مدارک پیوست :

دعوت نامه 

مدرک معتبر زبان

دانشجوی محترم با درخواست شما موافقت نشد.
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 تصویر شناسنامه و کارت ملی 

نام و امضاء دانشجو

نام و امضاء استاد راهنما

علت رد درخواست.......................................................................................... ................................................................................. ............................................. :
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل میشود
مدیر محترم گروه آموزشی ......................................................................

با سالم و احترام ،
با ع نا یت به مواف قت این جا نب با درخواستتتت فرصتتتت تحقی قاتی کو تاه مدت خارج از کشتتتور آ قای  /خانم  ........................................................................در دانشت ت گاه
 ........................................................................و زیر نظر آقای  /خانم دکتر  ، .................................................................................خواه شمند ا ست د ستور فرمایید مو ضوع در جل سه آتی
گروه آموزشی مطرح و نتیجه آن به منظور تکمیل مراحل اداری به معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده اعالم شود.
نام و امضاء استاد راهنما

...............................................
این قسمت توسط گروه آموزشی تکمیل می شود
معاون محترم پژوهشی ........................................................................
معاون محترم آموزشی ........................................................................
با سالم و احترام
به اطالع میر ساند؛ درخوا ست دان شجو  ...........................................................................................برای ا ستفاده از فر صت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور ،در جل سه آموزشی
گروه  ...............................................................به

شماره  ..............................................مورخ  .......................................مطرح و با درخوا ست نامبرده موافقت 

شد   /ن شد.

مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمتتان ارسال میشود.
نام و امضاء مدیر گروه آموزشی

............................................... .....
رونوشت  )1 :استاد محترم راهنما جهت اطالع  )2دانشجو جهت اطالع و پیگیری

