
 

 

 فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتدرخواست  کاربرگ

 

 شماره:

 :تاریخ

 
 

 ضمیمه کردن برنامه مطالعاتی فرصت مطالعاتی به همراه نامه پذیرش سازمان، الزامی است.*

 صدور حکم منوط به تایید دفتر مدیریت حقوقی دانشگاه می باشد. **
 

 مدیریت محترم گروه ..................

 با سالم و احترام

 امکان موافقت نمایید.باشم. خواهشمند است در صورت می دستاوردهای زیر ومشخصات  فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت بااینجانب .................. متقاضی استفاده از 
         

 مشخصات متقاضی

 رشته و گرایش:                     نام و نام خانوادگی:                                                

 مرتبه علمی:              وضعیت استخدامی )رسمی قطعی/ رسمی ازمایشی/ پیمانی(:               آخرین تغییر تاریخ وضعیت استخدامی:           

 ام. )مشخصات سه مورد اخیر به شرح زیر است(:استفاده نموده در جامعه و صنعت  فرصت مطالعاتی /فرصت مطالعاتیماموریت پژوهشی/از . تا کنون به تعداد ...

 مدت زمان تاریخ شروع ماموریت/ فرصتنوع  ردیف

1    

2    

3    

    
 

 پژوهشی متقاضی و گروه:وضعیت آموزشی و 

 تعداد اعضای هیات علمی گروه: .......................

 تعداد اعضای هیات علمی گرایش: ...................       

 تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی: .......................
  باشند ذکر نشوند.مطالعاتی/ ماموریت پژوهشی/ مرخصی میدر موارد فوق، تعداد افرادی که در حال حاضر در فرصت  

 :فرصت مطالعاتیمشخصات محل 

 □ تمام وقت:                          □پاره وقت:                                     :فرصت مطالعاتی شهر:                        تاریخ شروع و پایان

 روز در هفته( 5روز در هفته(                     )حداقل  2)حداقل                                                                                                                  

    زمینه فعالیت واحد عملیاتی:         نام واحد عملیاتی:                                                             

 :   مدیر عامل واحد عملیاتی /نام رئیس

 :فرصت مطالعاتینوع فعالیت در 

:فرصت مطالعاتی جایگزینمشخصات   

 نام واحد/ سازمان:                                                                     زمینه فعالیت:

 توضیحات:

 دستاوردها و تعهدات:

 وسی مشهد:دستاوردهای قابل انتظار )مقاله، ثبت اختراع، ارتباطات بین المللی، ارتباط با صنعت، دستاوردهای آموزشی و ......(  برای دانشگاه فرد

 

 ......................:  دکتر فرصت مطالعاتی تمام وقت در مدت و فناوری آموزشی و پژوهشی ،جهت انجام کارهای اداری ،نام جانشین

 رخی  □بله               □آیا آمادگی ارائه دروس مورد نیاز گروه )به صورت مجازی( را دارید:         

 کارشناسی ارشد:    دکتری:                                                  تعداد کل دانشجویان تحت راهنمایی جاری 

 گذشته تدریس کرده اید:دروسی که در یک سال 

 دروس نیمسال دوم ردیف دروس نیمسال اول ردیف

1  1  

2  2  

3  3  

4  4   
 

 متقاضی فرصت مطالعاتی

 امضا و تاریخ



 

 

 فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتدرخواست  کاربرگ

 

 شماره:

 :تاریخ

 
 

 ضمیمه کردن برنامه مطالعاتی فرصت مطالعاتی به همراه نامه پذیرش سازمان، الزامی است.*

 صدور حکم منوط به تایید دفتر مدیریت حقوقی دانشگاه می باشد. **
 

 پژوهش و فناوری دانشکده ...... معاون محترم آموزشی//معاون

 با سالم

رح و مورد  آقای/خانم دکتر.................................................. )پس از اخذ نظر گرایش مربوط(، در شورای تحصیالت تکمیلی گروه مطفرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت موضوع   

ر توسط همکاران ذکر شده تدریس کنند به صورت زیایشان دروسی که ایشان تدریس میفرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت مخالفت  قرار گرفت. ضمنا، در مدت  □موافقت    □

 خواهد شد. 
 

 نام استاد سنام در ردیف نام استاد سنام در ردیف

1   4   

2   5   

3   6   
 

 در صورت مخالفت، دالیل آن ذکر گردد. 

 مدیر گروه                                             

 امضا و تاریخ                                 

 

 دانشگاهو دبیرخانه هیات اجرایی جذب  معاونت محترم آموزشی

..هیات رئیسه دانشکده مطرح و با درخواست ایشان به با سالم و احترام ، موضوع  فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت آقای / خانم دکتر .........................در جلسه....................

 مؤسسه.......................موافقت می گردد. سازمان/ تاریخ.....................در شرکت/مدت ............از 

 رئیس دانشکده                                          

 ضاام                                          

 

 دانشگاهپژوهش و فناوری معاونت محترم 

 گردد.موافقت میمخالفت  □موافقت    □با درخواست ایشان بررسی و مطالعاتی در جامعه و صنعت آقای / خانم دکتر ......................... با سالم و احترام ، موضوع  فرصت

 در صورت مخالفت، دالیل آن ذکر گردد.

 معاون آموزشی و دبیر هیات اجرایی جذب                                          

 ضاام                                          
 
 

 .گرددموافقت میمخالفت  □موافقت    □ لعاتی در جامعه و صنعت عضو هیات علمی محترمفرصت مطابا توجه به ضوابط و مقررات، با 
 

 در صورت مخالفت، دالیل آن ذکر گردد.
 

 هگاپژوهش و فناوری دانشمعاون/ معاون                                          
 امضا                                         

 


