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 معاونت پژوهش و فناوری

  دریافت پست الکترونیک مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرودرخواست 
 

 نام و نام خانوادگی : 

 واحد، دبیرخانه، همایش، طرح   کارمند   دانشجو    استاد مدعو   استاد هیأت علمی  

 تمدید پست الکترونیک                                              نوع در خواست                          ایجاد پست الکترونیک 

 استاد هیأت علمی 

 تبه علمی:گروه آموزشی:                                    نوع قرارداد:                                                               مر

    کد استادی:           شماره تماس )همراه(:                
First name:                              Last name: 

 استاد مدعو

 :گروه آموزشی:                                    تاریخ شروع و پایان  قرارداد:                                       مرتبه علمی

 کد استادی:      شماره تماس )همراه(:                     

First name:                              Last name: 
 یاندانشجو

 :شروع تحصیلتاریخ    گروه آموزشی:                                    مقطع تحصیلی:                                معدل کل:                         

     شماره دانشجویی:                    شماره تماس )همراه(:                                     رشته تحصیلی:

First name:                              Last name: 
 انکارمند

 تاریخ شروع و پایان  قرارداد:          واحد :                                         سمت:                                   نوع قرارداد:                  

 شماره تماس )همراه(:                        شماره پرسنلی:

First name:                              Last name: 
 دالیل درخواست/تمدید پست الکترونیک دانشگاهی:

1- 

2- 

3- 

دریافت و استفاده از پست الکترونیک مؤسسه دانش پژوهان ی شده در آیین نامه تمامی  ضوابط و مقررات تعریف که  مینما یماینجانب تعهد 

  های آن پایبند خواهم بود.پیشرو را مطالعه نموده و به تمامی مواد و تبصره

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ :

 امضاء
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 )برای اساتید(

 پیشروپژوهان موسسه آموزش عالی دانش پژوهشیمعاونت محترم 

 با تقدیم سالم و احترام

به عنوان استاد مدعو/ هیات علمی، تا تاریخ                                                               از گروه آموزشی                                   آقای / خانم  گواهی می شود

 .با این گروه همکاری خواهند داشت

 مدیر گروه آموزشی 

 و امضاءتاریخ 

 )برای دانشجویان(

 پیشروپژوهان معاونت محترم پژوهشی موسسه آموزش عالی دانش

 با تقدیم سالم و احترام

تا                     در مقطع                                                        به شماره دانشجویی                                از گروه آموزشی آقای / خانم  گواهی می شود

                                    تاریخ                                                دانشجوی این دانشگاه می باشد.

 مؤسسه کارشناس آموزش

 تاریخ و امضاء

 (کارمندان)برای 

 پیشروپژوهان معاونت محترم پژوهشی موسسه آموزش عالی دانش

 الم و احترامبا تقدیم س

با شماره پرسنلی                                      به عنوان همکار، تا تاریخ                                  با آقای / خانم                                               گواهی می شود

 .این موسسه، همکاری خواهند داشت

 مؤسسه کارگزینی کارشناس 

 خ و امضاءتاری

 پیشروپژوهان موسسه آموزش عالی دانش واحد فناوری و اطالعاتمحترم  مدیریت

 با تقدیم سالم و احترام

 .به سرویس پست الکترونیک مؤسسه بالمانع استآقای / خانم                                               دسترسی آمده  عمل های به طبق بررسی

 معاونت پژوهشی مؤسسه

 تاریخ و امضاء

 


