اقدامات السم االجزا در خصوص پذیزفته شدگان جدید مقطع دکتزی پژوهش محور
پصیطفتِ شسگاى جسیس هقغع زکتطی پژٍّش هحَض هَظف ّستٌس تا تاضید ً 55/07/25سثت تهِ رضرههِ ههسرضی ظیهط تهِ حهَظُ
هعاًٍت پژٍّشی زرًشگاُ ٍرقع زض ذیاتاى ریطرًشْط شوالی – ًطسیسُ تِ پل کطیوراى – ًثش آشضشْط – زرًشگاُ آظرز رسهمهی ٍرحهس
تْطرى جٌَب – عثقِ ّفتن رقسرم ًوایٌس.
*مدارک الزم:
 -1تعْس ًاهِ ضسوی ( هحضطی ،هوَْض تِ هْط تطجستِ) تا هتي پیَست.
-2تصَیط فطم پیشٌْاز عطح تحقیقاتی ( پطٍپَظرل ) زٍضُ ( آپلَز شسُ ٌّگام ثثت ًام ریٌتطًتی رٍلیِ ).
-3پطٍپَظرل زرضری رهضاء رستاز ضرٌّوا.
 -4ضظٍهِ رستاز ضرٌّوا.
 -5حکن کاضگعیٌی رستاز ضرٌّوا ( تطری رساتیس شاغل زض سایط ٍرحسّا ).
 -6تصَیط ثثت ًام کاهپیَتطی زض ٍرحس.
 -7قطرضزرز عطح تحقیقاتی ٍ هطرجعِ جْت تٌظین قطرضزرز زرذلی.

سند تعهدنامه رسمی
تسیٌَسیلِ ریٌجاًة ذاًن/آقای  ....................زرًشهجَی هقغهع زکتهطی پهژٍّش هحهَض ضشهتِ تحصهیلی  ...........زض
زرًشهههگاُ آظرز رسهههمهی ٍرحهههس تْهههطرى جٌهههَب تههها کهههس هلهههی ً ......................شهههاًی هحهههل سهههکًَت
 ...............................................تلفي ثاتت  ...................تلفي ّوطرُ  ......................تسیٌَسیلِ هتعْس ٍ هلتعم هیشهَم
عثق تٌس  6ترشٌاهِ  10/64176هَضخ  53/07/02چٌاًچِ تِ ّط علهت ّعیٌهِّهای زٍضُ زکتهطی پهژٍّش هحهَض تها
ضرٌّوایی رستاز ضرٌّوا جٌاب آقای /سطکاض ذاًن  ......................تا هطتثهِ علوهی  ....................زرًشهگاُ آظرز رسهمهی
ٍرحس  ........................تا کس ّوکاضی  ٍ .................کسهلی  .....................رظ هحل رعتثهاضر

عهطح تحقیقهاتی تهطٍى

زرًشگاّی ساظهاىٍ /ظرترا ًِ  .............................پطزرذت ًشَز ،کلیِ ّعیٌِ ّای هطتَط تِ زٍضُ زکتهطی ضر تطرسها
ترشٌاهِ شواضُ  30/50115هَضخ  54/07/15تا زض ًظط گطفتي  15زضصس رفعریش تطری ّط سال زض یک زٍضُ تحصیل
چْاضسالِ ،زض آغاض ّط تطم شرصاً پطزرذت ًواین .زض غیط ریي صَض

زرًشگاُ هیتَرًس ضوي رعمم هثله شهْطیِ تها

رفعریش سالیاًِ کِ هَضز قثَل ریٌجاًة تَزُ ٍ غیط قاتل رعتطرض هیتاشس ٍ صسٍض رجطرهیِ ،هثله ههصکَض ضر تحصهیل
ًوایس ٍ ّوچٌیي رظ صسٍض ٍ رضرهِی هسضی تحصیلی زکتطی ٍ سایط هسرضکی کِ زض رذتیاض زرًشگاُ هیتاشس ،تها ظههاى
تسَیِ ذَززرضی ًوایس .ریٌجاًة تا رهضای ریي تعْس ،حق ّط گًَِ رعتطرضی ضر رظ ذَز سلة ٍ ساقظ هی ًواین.
محل امضاء
نام و نام خانوادگی متعهد:

