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ماه پس از بازگشت نسبت به  خواهشمند است حداكثر يك

سرپرست تسويه حساب و ارائه گزارش مأموريت از طريق 

 مركز تحصيالت تكميليدانشكده به  تحصيالت تكميلي

 .دانشگاه اقدام فرمائيد



  ان دكترا و ارائه مقاله دانشجويفرم درخواست شركت 
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  بهاي بليط )الف
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  حق ثبت نام) ب
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  وريمعاون محترم پژوهش و فنا
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    :توضيحات

  اء رئيس مركز تحصيالت تكميلي دانشگاهنام و امض
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  رئيس محترم دفتر همكاريهاي علمي بين المللي
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