بسوه تعالي

دانشكذه داروساسي شيزاس

شواره ……………… :

تاريخ ……….……… :
پيوست ………..…… :

فزم طزح پاياى ناهه دكتزاي عووهي داروساسي

هوكار هحتزم :
چَى طجق ثٌذ صَستجلسِ شَساّبي آهَصشي ٍ پظٍّشي داًشكذُ داسٍسبصي شيشاص دس هَسد پبيبى ًبهِ ّبي تحقيقابتي
هعبًٍيي آهَصشي ٍ پظٍّشي داًشكذُ ًقش ّوبٌّگ كٌٌذُ داشتِ ٍ استبد ٍ يب اسبتيذ ساٌّوبي پبيبى ًبهِ هسئَل جٌجِ ّبي فٌي
ٍ علوي پبيبى ًبهِ هي ثبشٌذ .خَاّشوٌذ است تشتيجي اتخبر فشهبئيذ تب فشم پيَست تكويل ٍ قجل اص اسسابل ثاِ هعبًٍات آهَصشاي
داًشكذُ ثطَس اختصبس اطالعبت فٌي ٍ علوي اسائِ شذُ دقيقب" ثشسسي ٍ هَسد تَجِ قشاس گيشد.

هعاوى آهوسشي دانشكذه داروساسي

خَاّشوٌذ است ايي فشم سا تبيپ ٍ يب ثب خط كبهال" خَاًب تكويل فشهبئيذ.

بسوه تعالي

شواره :

دانشكذه داروساسي شيزاس

تاريخ :
پيوست :
هعاونت هحتزم آهوسشي دانشكذه داروساسي
ثشااوبسُ داًشااجَئي

ايٌجبًت

ساابل

داًشااجَي ٍسٍدي

داًشااكذُ

داسٍسبصي داًشگبُ علَم پضشك ي شيشاص ضوي تكويل ٍ تقذين فشم طشح پبيبى ًبهِ دكتشاي عوَهي داسٍسبصي كِ ثِ تبئيذ ٍ اهضبء
استبد ساٌّوبي ايٌجبًت ٍ هذيش گشٍُ هحتشم گشٍُ …………… سسبًيذُ شاذُ تقبضابي ثشسساي ٍ تصاَيت هَضاَا پبيابى ًبهاِ
دكتشاي داسٍسبصي خَد ثب هشخصبت هٌذسج دس صيش سا داسم .
اهضاء دانشجو
 -1عنواى پاياى ناهه :
 -2هشخصات دانشجو :
نام و نام

شواره

سال

تعذاد واحذ

خانوادگي

دانشجوئي

ورود

گذرانذه شذه

هعذل

تعذاد تزم

وضعيت

هشزوطي

تحصيلي

سابقه تحقيقاتي

فعلي

-3تاريخ پيشنهاد :
-4هشخصات اساتيذ راهنوا و هشاور :
رديف

نام و نام خانوادگي

-5هحل اجزاي پزوژه :

شغل

درجه علوي

نوع هوكاري

هحل كار

اهضاء

دانشكذه داروساسي شيزاس

استاد ارجونذ جناب آقاي  /سزكار خانن
-91احتزاها" ايٌجبًت ………………………… .ثِ شوبسُ داًشجَئي ……………… ثب تَجِ ثِ آئيي ًبهِ دٍسُ دكتاشاي
داسٍسبصي ٍ كليِ پيشٌْبدات هطشٍحِ دس ايي پشٍطُ آهبدگي خَد سا ثشاي اجشاي پبيبى ًبهِ هزكَس تحت ساٌّوبئي جٌبثعابيي اعاالم
هي داسم  .خَاّشوٌذ است اقذاهبت الصم هعوَل فشهبيٌذ.
تاريخ و اهضاء

-22هذيز هحتزم گزوه
احتزاها" ايٌجبًت ……………………… ثب تَجِ ثِ هٌذسجبت هششٍحِ آهبدگي خَد سا جْت قجاَل ٍ ّاذايت پبيابى ًبهاِ
فَق ايزكش اعالم هي داسم  .ضوٌب" ايي پبيبى ًبهِ دس قبيت طشح هصَة داًشگبُ ثب شوبسُ …………… ..هيجبشذ .

تاريخ و اهضاء
 -21هعاوى هحتزم آهوسشي دانشكذه

شواره :
تاريخ :
احتزاها" پبيبى ًبهِ پيشٌْبدي فَق ايزكش ثشسسي گشديذ ٍ ثب تَجِ ثِ ّوبٌّگي ّبي صَست گشفتِ اجشاي آى ثالهابً
هيجبشذ.

اهضاء هذيز گزوه

دانشكذه داروساسي شيزاس
بسوه تعالي

هعاونت هحتزم پژوهشي دانشكذه داروساسي

احتزاها" ضوي اسسبل فشم طشح پبيبى ًبهِ دٍسُ دكتشاي عوَهي داسٍسابصي تكويال ٍ اسائاِ شاذُ
تَسط آقاي  /خانن …………………………… ثِ شوبسُ داًشجَئي ………………… ثبستحضابس هاي
سساابًذ كااِ ًاابهجشدُ تااب كٌااَى تعااذادٍ ……..احااذ دسع داسٍساابصي سا ثبهعااذل كاال ………… ..دس طااي
هذت………ً .يوسبل گزساًيذُ است ٍ ثب تَجِ ثِ سَاثق آهَصشي ايشبى ثشسسي ٍ ثجت طشح هزكَس دس شَساي
پظٍّشي داًشكذُ داسٍسبصي ٍ اخز ٍاحذ پبيبى ًبهِ تَسط داًشجَ اص ًظش هعبًٍت آهَصشي داًشكذُ داسٍسابصي
شيشاص ثالهبً است .

با تشكز
هعاوى آهوسشي دانشكذه داروساسي شيزاس

