فشم دسخَاست گَاّیٌاهِ اسایِ هقاالت ( الف )239
آقا 

خاًن

ًام خاًَادگی:

ًام:

جذٍل یک

داًطگاُ:

هقطع تحصیلی:

تلفي ّوشاُ:

تلفي ثابت:

کذ پستی:

* آدسس دقیق پستی:
پست الکتشًٍیک:

هحل اضتغال:

*آدرس ٍ کذپستی هحلی بایذ رکر گردد کِ بستِ پستی(گَاّی هقالِ) در آى هحل دریافت هیگردد.

*کذ هقالِ:

عٌَاى هقالِ:
ًَیسٌذُ اصلی :آقا  خاًن

داًطگاُ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ایي هقالِ،چٌذهیي هقالِ اسسالی ضوا بشای ایي ّوایص است؟ اٍل  دٍم بِ بعذ

سضتِ ٍ هقطع تحصیلی:
 دس صَستی کِ هقالِ ضوا خشٍجی پایاى ًاهِ ی ضوا هی باضذ ،آیا توایل داسیذ ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد ساٌّوا ٍ استاد هطاٍس صیش ًاام ضاوا دس
گَاّیٌاهِ رکش گشدد؟ بلی خیش( دس صَست پاسخ هثبت هَاسد ریل سا تکویل ًواییذ )
ًام ٍ ًام خاًَادگیً ،ام داًطگاُ ٍ هشتبِی علوی استاد ساٌّوا ٍ استاد هطاٍس سا بِ صَست جذاگاًِ دس ریل رکش ًواییذ.
هشتبِی علوی:
ًام داًطگاُ :
استاد ساٌّوا:آقا/خاًن
هشتبِی علوی:
ًام داًطگاُ :
استاد هطاٍس:آقا/خاًن

جذٍل دٍ

 در صَرتیکِ هقالِ شوا ًَیسٌذگاى ّوراُ دارد (بِ غیر از استاد راٌّوا /استاد هشاٍر) آیا توایل داریذ اساهی ًَیسٌذگاى ّوراُ(در زیر عٌَاى هقالهِ بها فًَهت
ریس) درگَاّیٌاهِ رکر گردد؟ بلی خیر
( درصَرت پاسخ هثبت هَارد ریل را تکویل ًواییذ)
اساهی ًَیسٌذگاى ّوراُ را بِ صَرت جذاگاًِ در ریل رکر ًواییذ.
هقطع ٍ رشتِ ٍ داًشگاُ:
 )1آقا/خاًن
هقطع ٍ رشتِ ٍ داًشگاُ:
 )2آقا/خاًن


*

در صَرتیکِ توایل بِ چاپ یک یا چٌذ گَاّیٌاهِی هجسا بِ ًام ًَیسٌذگاى ّوراُ بِ صَرت کاهل با ّوِ هَارد از جولِ َّلَگرام اهٌیتی ،هْر برجسهتِ ٍ
 ...را داریذ ،جذٍل ریل را تکویل ًواییذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی

داًطگاُ

*ضٌاسِ پشداخت ّضیٌِ

* کذ هقالِ ّواى کذ رّگیری هقالِ هیباشذ ( جْت دریافت کذ هقالِ از طریق کٌترل پٌل خَد اقذام ًواییذ)
* :صذٍر گَاّیٌاهِ هجسا برای ّر یک از ًَیسٌذگاى ّوراُ هستلسم پرداخت ّسیٌِ بِ هبلغ ّ 80سار تَهاى است.
* شٌاسِ پرداخت ّسیٌِ :پس از ٍاریس ّسیٌِ ،جْت دریافت شٌاسِ پرداخت از طریق پٌل کاربری اقذام ًواییذ.
 الزم بِ رکر است بِ صَرت پیش فرض اساهی ًَیسٌذگاى ّوراُ (بِ غیر از استاد راٌّوا/استاد هشاٍر) در زیر عٌَاى هقالِ با فًَت ریس رکر هیگردًذ( .بِ دلیل
ایٌکِ یک گَاّیٌاهِ صادر هیشَد ،ایي بخش شاهل پرداخت ّسیٌِ ًویباشذ).

ًحَُ ٍاریس ّسیٌِ ًَیسٌذُ اصلی:

داًشجَیی

آزاد

هحل قشاس دادى اسکي کاست داًطجَیی ٍ یا گَاّی اضتغال بِ تحصیل( دس صَست ٍاسیض ّضیٌِ داًطجَیی) :

جذٍل سِ
هبلغ ٍاریسی(ریال) ًَیسٌذُ اصلی :
تاریخ پرداخت:

شٌاسِ پرداخت ّسیٌِ ًَیسٌذُ اصلی:
شٌاسِ پرداخت ّسیٌِ پستی:

*اسسال گَاّی ًاهِ ّا بِ صَست پست پیطتاص هی باضذ.

ضٌاسِ پشداخت ّضیٌِ پَستش:

* ًکتِّ :ضیٌِ پست بش عْذُ ًَیسٌذُ هقالِ هی باضذ کِ دس بخص گضیٌِ ّای جاًبی دس پٌل کاسبشی بایذ اًتخاب گشدد.
پس اص پزیشش ًْایی هقالِ ٍ دسیافت ایي فشم اص طشیق دبیشخاًِ  ،اص صهاى اسسال بستِ پستی اص سَی دبیشخاًِ ،حذاکثش اًتظاس بشای دسیافت
گَاّیٌاهِ با پست پیطتاص  5 ،سٍص هیباضذ.
تعهدنامه:

اینجانب ..........................................
 -1هسئَلیت احتوبل ّشگًَِ اضتجبُ دس آدسس ٍ کذپستی سا هی پزیشم.
 -2هسئَلیت ّشگًَِ اضتجبُ دس رکش ّوِی هَاسد الضاهی ٍ سعبیت ًکبت ّش ضوبسُ ،اعن اص رکش ثلی/خیش ،آقب/خبًن ،عٌَاى هقبلِ ،اسابهی
ًَیسٌذگبى ّوشاُ ٍ  ...سا هی پزیشم.
 -3هسئَلیت اهضبی فشم ثِ هٌضلِ ایيکِ هقبلِ اسسبلی حبصل تحقیق ٍ پژٍّص خَد فشد ثَدُ ٍ قجال" دس جبیی چابح ًطاذُ اسات ٍ
ًیض عَاقت ًبضی اص آى دس صَست ثبثت ضذى خالف آى دس ّش هقطع صهبًی ،سا هی پزیشم.
ضوي پزیشش ًکبت فَق ،تعْذ هی ًوبین ثِ دلیل چبح گَاّیٌبهِ ثش اسبس اطالعبت هٌذسج دس ایي فشم ،کلیِ اطالعبت سا ثاب ًْبیات
دقت تکویل ًوَدُام ٍ دس صَست ثشٍص ّشگًَِ اضتجبُ دس تکویل ایي فشم ،دثیشخبًِ ّیچگًَِ هسئَلیتی دس ایي صهیٌِ ًخَاّذ داضت
ٍ چبح ٍ اسسبل هجذد گَاّیٌبهِ اهکبىپزیش ًویثبضذ.
ًکبت اسبسی:
-1ضشایط دسخَاست فشم گَاّیٌبهِ اسایِ هقبالت :الف -هقبلِ آًبى خشٍجی پبیابى ًبهاِ های ثبضاذ .ة -دس آساتبًِ فابسا التحلایلی
ّستٌذ .ح -دس آستبًِ هلبحجِ دکتشی ّستٌذ ٍ صهبى کبفی ثشای اًتظبس ًذاسًذ.
 -2ایي فشم صشفب ٍیژُ یک هقبلِ هیثبضذ دس صَستیکِ هتقبضی داسای چٌذ هقبلِ ثبضذ هی ثبیست ثِ اصای ّش هقبلِ یک فشم گاَاّی
تکویل ًوبیذ.
 -3حجن فبیلّبی اسسبلی پژٍّطگشاى ًجبیذ ثیطتش اص  1هگبثبیت ثبضذ .دس صَست عذم سعبیت فشم ثشگطت دادُ ضذُ ٍ هَسد پازیشش
قشاس ًخَاّذ گشفت.
 -4هتقبضی هی ثبیست پا اص تکویال ایاي فاشم ،آى سا ّان ثاِ صاَست ّ ٍ Wordان ثاِ صاَست  PDFثاِ پسات الکتشًٍیاک
 cer.mtdc@gmail.comاسسبل ًوبیٌذ.

ًکتِ هْن :دستَزالعول فسهت ایویل ّبی ازسبلی بِ دبیسخبًِ ّوبیش :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُی اصلی ،خط تیشُ ( ٍ ) -سپ رکش ضوبسُ یب ّوبى کذ سّگیشی هقبلِ .ثِ عٌَاى هثبل اگاش پژٍّطاگشی
ثِ ًبم "هیالد فکَسی" دسخَاست گَاّی هقبلِای ثب کذ سّگیشی " "32456سا داضتِ ثبضذ ،ثبیاذ ًابم فبیالّابی اسسابلی (ٍ word
 ٍ ) pdfعٌَاى ایویل ( ) subjectاٍ "هیالد فکَسی "32456-ثبضذ.
 -5ستبد ثشگضاسی ّوبیص ظشف  44سبعت ثِ ایویلّبی دسیبفتی پژٍّطگشاى پ اص ثشسسی فشم ّبی اسسبلی پبسا هایدّاذ ٍ دس
صَس عذم دسیبفت پبس اص سَی دثیشخبًِ ،ثِ هٌضلِ ی ایي است کِ ستبد ثشگضاسی ثِ ّش دلیال ایویال پژٍّطاگش سا دسیبفات ًکاشدُ
است.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
اهضب:
تبسی :
* ابتدا اهضبی خَد زا اسکي ًوَدُ ٍ دز قسوت هَزد ًظس دزج ًوبیید .هتقبضیبًی کِ اهکبى اسکي اهضبی خَد زا
ًدازًد ،هیتَاًٌد هتي ذیل زا تکویل ًوبیٌد.

" ایٌجبًب  ............................................بِ شوبزُ هلی  ...................................................بب تَجِ بِ عدم اهکبى اسکي
اهضب ،طبق ایي تعْد کِ بِ هٌزلِ اهضب ٍ تبیید کبهل فسم هیببشد هسئَلیت اشتببّبت احتوبلی زا هیپریسم".

