
 

 ثبسوِ تعبلی

 

 رضایت نامه 

 ولي محترم

 با سالم و احترام 

 
 دس ساستبی آضٌبیی ّشچِ ثیطتشقصذ داسد  هعبًٍت پژٍّطی طجق تصَیت ضَسای هذسسِ سسبًذاحتشاهب ثذیٌَسیلِ ثِ اطالع هی

اسدٍی ثبصدیذ اص هجوَعِ  (ٍّطی سبل تحصیلی جبسیپژ هَضَعشثَاَآثی ٍ خطکسبلی کطَس )پژٍّطگشاى پبیِ اٍل ثب ثحشاى کن

 ثشگضاس ًوبیذ. 33آثبى  3سذ الس سا دس سٍص ضٌجِ هَسخ پبسک هلی ٍ 

 (اًطبهلل) اّذ ثَد.خَ 70هذسسِ سبعت  هبى ثبصگطت ثِدقیقِ صجح ٍ ص 0337هذسسِ سبعت  هبى حشکت اصص

ثبیست عضیضیبى هی ٌیيّوچ .آهَصاى پبیِ اٍل الضاهیستصحضَس ثشای توبهی داً( جْت تعویق اهش آهَصش)الصم ثِ رکش است 

چٌبًچِ  سذ الس هحیب ضًَذ.پبسک هلی ٍ علوی پژٍّطی  ثبضذ ثشای ضشکت دس اسدٍیکِ ثِ پیَست هی دستَسالعول اسدٍطجق 

آقبی ثِ  33اٍل آثبى ضٌجِ هَسخ سٍص پٌجی صیش سا تکویل ٍ تب ًبهِسضبیت ،ثب ضشکت فشصًذتبى دس ایي ثشًبهِ هَافقت داسیذ

 یذ.تحَیل دّ علیپَس، هطبٍس پژٍّطی

ی ای دسثبسُاسٍی خبصی سا هصشف کٌذ ٍ یب ًکتِیب ثبیذ د شصًذ ضوب ثِ ثیوبسی خبصی هجتالستِ فخَاّطوٌذ است چٌبًچ

 شهبییذ.ثبضٌذ دس قسوت هَاسد قبثل رکش هشقَم ف ایطبى هذ ًظش است کِ سشپشست ٍ هشثیبى اسدٍ ثبیذ دس جشیبى

 ئَلیت داسد.بل آًچِ کِ ضوب قیذ هی فشهبییذ هستٌْب دس قج هذسسِ آهَصش ٍ پشٍسش طجق اسٌبد

 

      هْذی پَسهلکهحوذ                                  

8عالهِ حلی دثیشستبى هذیش  

 

 (ثشگِ هطبلعِ کٌیذ دس سٍی دیگشسا  دستَسالعول اسدٍ)

 

 سضبیت کبهل خَدکالس  .......................  ............................. ٍلی داًص آهَص  ............... ..............................................  ایٌجبًت ،ثب سالم

 0337اص سبعت  33 هبُآثبى 3 دس سٍص ضٌجِ هَسخکِ  سذ السٍ  لیپبسک هاسدٍی ثبصدیذ اص هجوَعِ حضَس فشصًذم دس سا هجٌی ثش 

 داسم.اعالم هیضَد، ثشگضاس هی 70الی 

 هَاسد قبثل رکش3
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 3ضشٍسی تلفي توبس

  خبًَادگی ًٍبم ٍ ًبم

  آموزولي دانشامضاء 

 



 

 دستور العمل اردو

 

 ر عسیسپژوهشگ

 ثشای ضشکت دس اسدٍی علوی پژٍّطی هجوَعِ سذ الس ثِ ًکبت صیش تَجِ کي! لطفب

 ندیگروه ب .1

تب سٍص پٌجطٌجِ ثِ آقبی ٍُ هٌتخت اسبهی اعضبی پشٍُ خَد سا ششگًفشی تقسین ضًَذ ٍ تَسط س 77ّبی اى ثبیذ ثِ گشٍُعضیض

 علیپَس تحَیل دٌّذ.

 

 وسایل مورد نیاز .2

 3(ًفش 77ثشای ) ٍّیٍسبیل هَسد ًیبص گش 

 صیش اًذاص -

 ...ای ٍ بی کیسِفالکس آة جَش، چ -

 ثِ هقذاس کبفی (ثذٍى ًیبص ثِ گشم کشدى) ٍ ًبّبس ى ٍعذُبهی -

 (لیتشیثِ اصای ّش ًفش یک ثطشی ًین آة هعذًی ) -

 (ثشای هشاسن تخوِ خَساىتخوِ ) -

 ی صثبلِکیسِ -

 تٌقالت -

 3لَاصم ضخصی 

 .ثبضٌذ داضتِخَد ُ ّوشاٍ کفص هٌبست ثشای تپِ ًَسدی  (کبپطي، ضبل، کالُ ٍ دستکص)لجبس گشم  اىحتوب عضیض

 

 مسابقه عکاسي .3

. 2. طجیعت  7)هحَس  3الس دس  ذسدٍی ثبصدیذ اص هجوَعِ ستعذاد ٌّشی عضیضاى هسبثقِ عکبسی ااس فبییدس جْت ضکَ

 .ثشگضاس خَاّذ ضذ (. خبطشات3خطکسبلی  

ت کٌذ ثبیذ کدس ّش سِ سضتِ هسبثقِ عکبسی ضشاگش کسی ثٌبثشایي  ضَد.پزیشفتِ هی ٌْب دٍ عکس اص ّش پژٍّطگشسضتِ تدس ّش 

 بت صیش تحَیل دّذ.ثب جضئی سعک 6دس هجوَع 

سِ  ضَد کِ داخل آىدسیبفت هی (772ی کشیوی علثِ اسن خَدش هبًٌذ3 ) (folderاص ّش فشد یک پَضِ ) -

علی کشیوی یب  ٍ خطکسبلی – 772علی کشیوی ٍ یب طجیعت  – 772علی کشیوی پَضِ دیگش ثب عٌبٍیٌی ضجی3ِ )

 خَاّذ ثَد. (شاتخبط – 772

 ای ثعول خَاّذ آهذ.اص آثبس ثشتش تقذیش ضبیستِ -

 

 ضبد ٍ پیشٍص ثبضیذ


