بسمه تعالی

درخَاست هجَز برگساری دٍرُ ،کارگاُ،کٌفراًس ٍ ّوایش

رئیس هحترم ادارُ اًجويّای علوی داًشجَیی
با سالم؛
جْت

ثزگشاری

ّوبیص/

دٍرُ

آهَسضی

..................................................................................................................................

ثب هطخصبت سیز کِ اًجوي ػلوی  ....................................................در آى ًقص ثزگشارکٌٌذُ /هجزیّ /وکبر را دارد ،درخَاست
هجَس هی ضَد.
 -1سزپزست ثزگشاری:
 -2ضوبرُ توبس:
 -3پست الکتزًٍیکی:
ٍ -4ة سبیت:
 -5گستزُ ثزگشاری (داًطکذُ ،داًطگبُ ،فزاداًطگبّی):
 -6هخبطجبى:
 -7تؼذاد ضزکت کٌٌذگبى:
 -8هحل ثزگشاری:
 -9تبریخ ثزگشاری:
 -10ثبسُ سهبًی تجلیغبت:
 -11صذٍر یب ػذم صذٍر گَاّی یب هذرک ثزای داًطجَ:
 -12خالصِ ای اس هَضَع دٍرُ ،کبرگبُ ٍ ّوبیص (پیَست ضوبرُ )1
 -13کلیِ اهکبًبت در خَاستی هَرد ًیبس جْت ثزگشاری دٍرُ ،کبرگبُ یب ّوبیص (پیَست )2
 -14فزم ثزآٍرد هبلی(پیَست )3
 -15فزم تؼْذ اخالقی -اجتوبػی (پیَست )4
 -15رسٍهِ کلیِ اسبتیذ ٍ هذرسیي ٍ یب کبدر آهَسضی ضزکت /هؤسسِ هزثَطِ (پیَست)5

ضوٌب آقب /خبًن  ....................................................ثب ضوبرُ داًطجَیی  .................................ثِ ػٌَاى سزپزست دٍرُ /کبرگبُّ /وبیص
 ......................................................................................ثِ حضَرتبى هؼزفی هی ضَد.
هْز ٍ اهضبء هذیز داًطجَیی داًطکذُ

هْز ٍ اهضبء دثیز اًجوي
رئیس ادارُ اًجويّبی ػلوی داًطجَیی
ثب سالم؛

ثب درخَاست ثزگشاری دٍرُ /کبرگبُّ /وبیص فَق الذکز هَافقت هی ضَدّ .وچٌیي جْت استفبدُ اس اهکبًبت سیز ّوبٌّگیّبی
السم صَرت گزفتِ است.
........................ -1
........................ -2
........................ -3
ثب درخَاست ثزگشاری دٍرُ /کبرگبُّ /وبیص فَق الذکز ثِ دالیل سیز هَافقت ًطذ:
......................... -1
........................ -2
........................ -3
کبرضٌبس آهَسش ٍ فَق ثزًبهِ
ادارُ اًجويّبی ػلوی داًطجَیی

ثزگشاری دٍرُ /کبرگبُّ /وبیص فَقالذکز ثب رػبیت ضزایط هٌذرج در هجَس درخَاستی هَرد تأییذ است.

اهضبء
رئیس ادارُ اًجويّبی ػلوی داًطجَیی

ثسوِ تؼبلی
هَضَع دٍرُ ،کارگاُ،کٌفراًس ٍ ّوایش
(پیَست شوارُ )1
عٌَاى دٍرُ ،کارگاُ ٍ ّوایش

ضرٍرت ٍ کاربرد

اّداف ٍ چشن اًدازّا

طَل هدت آهَزش ٍ تقَین زهاًی

سرفصلّا ٍ ارائِ دٌّدگاى ّر سرفصل

شرایط فراگیراى

ًحَُ آهَزش ،هقررات آهَزشی ٍ ظرفیت دٍرُ

ًحَُ ارزیابی فراگیراى ٍ هدرک پایاى دٍرُ

هْر ٍ اهضا دبیر اًجوي

هْر ٍ اهضاء دبیر اًجوي

هْر ٍاهضاء هدیر داًشجَیی داًشکدُ

هْر ٍاهضاء هدیر داًشجَیی داًشکدُ

ثسوِ تؼبلی

اهکاًات هَرد ًیاز جْت برگساری دٍرُ ،کارگاُ،
کٌفراًس ٍ ّوایش آهَزشی(پیَست )2
ردیف

هْر ٍ اهضاء دبیر اًجوي

تجْیسات ٍ خدهات هَرد ًیاز

تَضیحات

هْر ٍاهضاء هدیر داًشجَیی داًشکدُ

ثسوِ تؼبلی

برآٍرد هالی دٍرُ ،کارگاُ،کٌفراًس ٍ ّوایش
( پیَست شوارُ ) 3
 -1هبالغ دریافتی
ردیف

هجبلغ دریبفتی اس ......

1

ضزکت کٌٌذگبى ( ثِ اسای ّز ًفز)

2

ضزکت کٌٌذگبى ( کل)

3

داًطکذُ

4

ادارُ اًجويّبی ػلوی داًطجَیی

5

سبیز حبهیبى هبلی

هجبلغ دریبفتی (ریبل)

تَضیحبت

جوغ کل هجبلغ دریبفتی(ریبل) :
ّ -2سیٌِ ّا
ردیف

هَضَع

ّشیٌِ (ریبل)

جوغ کل ّشیٌِّب(ریبل) :

هْر ٍ اهضاء دبیر اًجوي

هْر ٍ اهضاء هدیر داًشجَیی داًشکدُ

بسمه تعالی

فرم تعْد اخالقی ٍ اجتواعی سرپرست
(پیَست شوارُ )4
در طَل هذت اجزای ثزًبهِ ،سزپزست هَظف است ًظبرت ٍ هذیزیت هَارد سیز را در هَرد ثزگشارکٌٌذگبى،
ّوکبراى ٍ ضزکتکٌٌذگبى ثزًبهِ ثزػْذُ گیزد:
-1
-2
-3
-4

احتزام ثِ ضؼبئز اسالهی ٍ رػبیت هقزرات ٍ قَاًیي جوَْری اسالهی ایزاى
ػذم استفبدُ اس لجبسّبی تٌگ ،کَتبُ ،ثذى ًوب ٍ هغبیز ثب ضأى داًطجَ
ػذم استفبدُ اس طزحّب ٍ رًگّبی سًٌذُ هغبیز ثب فزٌّگ اسالهی -ایزاًی
ػذم استفبدُ اس سیَرآالت ثِ صَرت ًوبیطی

-5
-6
-7
-8

ػذم استفبدُ اس ّزگًَِ آرایص صَرت ،هَ ٍ ًبخي
ػذم استفبدُ اس کزاٍات ثزای آقبیبى
رػبیت آداة اهبکي ػوَهی (ػذم استؼوبل دخبًیبت ،ػذم استوبع هَسیقی ثب صذای ثلٌذ ٍ ). . .
رػبیت ادة ٍ احتزام هتقبثل ثیي داًطجَیبى ٍ هسئَلیي داًطگبُ

 -9رػبیت حزین اسالهی در رٍاثط ثیي خبًنّب ٍ آقبیبى

ایٌجبًت  ...........................................................فزسًذ  ............... .......................ضوبرُ داًطجَیی ....................................
سزپزست ثزًبهِ ........................................................................................
هتؼْذ هی گزدم ضوي هطبلؼِ ٍ ثب آگبّی کبهل ،توبم هَارد فَق را رػبیت ًوبین ٍ در صَرت ثزٍس ّز گًَِ
هطکل اس هَارد فَق تذکزات السم را ثیبى ًوَدُ ٍ در صَرت ػذم رفغ هؼضل ،هَضَع را ثِ صَرت هکتَة ٍ
در اٍلیي فزصت ثِ ادارُ کل اًجويّبی ػلوی داًطجَیی ٍ اهَر الوپیبدّب گشارش ًوبین.
ثذیْی است کلیِ قَاًیي اًضجبطی داًطگبُ ثز تؼْذ اخالقی فَق هتزتت خَاّذ ثَد.

تبریخ:
اهضب:

