
 (2پیوست شماره )

 اعزام به فرصت مطالعات صنعتی داخلیدرخواست  فرم

 اطالعات متقاضی :
 .............................های تخصصی .......................................نهنام و نام خانوادگی ........................................... دانشکده .................................................. زمی

 ................................................................................تلفن داخلی .............................. تلفن همراه .......................................................... آدرس ایمیل ..

 ................................................................ ................................ مرتبه علمی .................................................................. وضعیت استخدامیکد ملی .............
 تعاریف مندرج در شیوه نامه مربوطه سبر اسا نوع فرصت مطالعاتی:

 وع اول )یکماهه تابستانه تمام وقت(ن ⃝

 ......../1/6....... لغایت /1/5از تاریخ 

 نوع دوم )سه ماهه طی ترم نیمه وقت( ⃝

 ................. لغایت ........از تاریخ ....

 نوع سوم )شش ماهه تمام وقت( ⃝

 از تاریخ ................لغایت .....................

 )با عالمت زدن مشخص فرمائید( فرصت مطالعاتی:زمینه استفاده از 

 تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ⃝                       تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ⃝
 

 امهیچکد ⃝                                                     جبران پایه سنواتی اعطا نشده ⃝

 *عت مشخص مراجعه می نمایید نام صنعت و موضوع مورد مطالعه را اعالم نمایید.برای انجام مطالعه خاصی به یک صنچنانچه  صنایع هدف:

 نام صنعت:

 عنوان موضوع مطالعاتی:

 نباید با صنعت معرفی شده قرارداد جاری داشته باشد.متقاضی *

نام ببرید. صنایع تصور است را پری نمودن فرص مطالعاتی در آنها قابل بوده و سمرتبط  شماحداقل سه صنعت که با حوزه تخصصی در غیر این صورت 

 در مقابل هر یک علت انتخاب را هم عنوان نمایید. نام برده می بایست امکان زمینه سازی مراودات صنعتی میان آن صنعت و دانشگاه را دارا باشند.

  

  

  

 .در زیر ذکر گردند نام سه شهر که متقاضی امکان گذراندن دوره فرصت مطالعاتی صنعتی در آنها را دارا می باشد رصت مطالعاتی:شهر ف

1.  2.  3.  

 های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاهمدیر محترم دفتر همکاری
دکتر  ر گرامی سرکار خانم/جناب آقایهمکا صنعتی رساند درخواست اعزام به فرصت مطالعاتیبه استحضار می، با سالم و احترام

و با توجه به تعیین تکلیف جمیع وظایف محوله به  ........ در شورای دانشکده مورد بررسی قرار گرفته...................................................................................

 گردد.طی دوره ماموریت با آن موافقت میایشان در 

 متقاضی

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 امضاء:

 مدیر گروه

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 امضاء:

 رئیس دانشکده

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 امضاء:

 ...........................مدیر محترم دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با ......
نسبت به تعیین صنعت مناسب و اخذ توافق با  ،های مورد نیاز با متقاضی محترمانجام هماهنگی با سالم و احترام، متمنی است ضمن برگزاری نشست و

 نمایید. اقدام آن

 

 های علمی، صنعتی و فناوریمدیر همکاری

 


