
 

 تاريخ :
 شماره :

 پيوست :
 

 

 
 

 به نام خدا

 

 
 فرم درخواست بازدید آموزشی 

 

 مدیر گروه محترم .......................................
 با سالم و احترام

 اقدامات الزم را مبذول فرماييد. ضمن بررسی درخواست، باشد، خواهشمند استخصوص انجام بازديد به شرح جدول ذيل نياز به هماهنگی میرساند، در به استحضار می

 است.لیست دانشجویان درس مورد نظر پیوست شده

 

 مسئول مربوطه موافقت
 نياز به تعداد دانشجويان

وسيله  
 نقليه

 بازديدضرورت  محل بازديد زمان بازديد
 دختر پسر

 معاون پژوهشیمدير يا 
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

 معاون آموزشی
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

 مدير گروه
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

     
 بينی شده است بازديد در سرفصل درسی پيش

........................................... عنوان درس:  

 معاون آموزشی
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

 معاون پژوهشیمدير يا 
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

 مدير گروه
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ

     
 بينی نشده است بازديد در سرفصل درسی پيش

........................................... عنوان درس:  

 

 

 آموزش عالی عمران و توسعه ریاست محترم مؤسسه

 با سالم و احترام
 .با توجه به تاييد مسئولين مربوطه، خواهشمند است، در صورت موافقت با بازديد با مشخصات فوق، دستورات الزم را مبذول فرماييد

 مدیر محترم پژوهشی، اداری و حراست

 سالم و احتراما ب
 لطفاً اقدام فرماييد. فوق از نظر اينجانب بالمانع است،بازديد برگزاری 

 بيمه الزم است                           همراهی نيروی انتظامات الزم است 

 پژوهشیمحترم  مدیر

 با سالم و احترام
 خواهدشد.انجام  نقليه و ...( برای تهيه وسايل)و هماهنگی الزم شد بازديد با مشخصات فوق مالحظه 

 محترم پژوهشی مدیر

 با سالم و احترام
 .خواهدشد و ...(انجام برای همراهی پرسنل انتظامات)و هماهنگی الزم  شدبازديد با مشخصات فوق مالحظه 

 

 د.نارائه نمای ی موسسهحداکثر یک هفته بعد از بازدید، گزارش مربوطه را به حوزه پژوهشکننده بازدید، الزم است درخواست

 های مرتبط()پس از اخذ امضا کلیه مدیریترونوشت

 معاونت محترم آموزشی به منظور اطالع و بايگانی     

 مدرس يا واحد درخواست کننده به منظور اطالع و اقدام     
 مدير محترم امور اداری به منظور اطالع و اقدام     
 حراست محترم موسسه     

 
 
 

 

 مدیر پژوهشی

و تاریخ امضا  

 

 درخواست کننده بازديد نام و نام خانوادگی

 و تاريخ امضا

 

 مدیر امور اداری

 امضا و تاریخ

 

موسسه رئیس  

 امضا و تاریخ

 

 مدیر حراست

 امضا و تاریخ

 


