
 

 فرم تقاضای حضور در خوابگاه مربوط 

 تکمیلی به دانشجویان تحصیالت

  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

 

................................    بخش   ................................  مقطع  ................................   دانشجوی رشته ................................  آقا/خانم  اینجانب 

 ماه ...................  برای مدت تقاضای حضور در خوابگاه  ................................  به شماره دانشجویی  مهندسی شیمی، نفت و گازدانشکده 

دت و پیش بینی می نمایم که در پایان این م پایان نامه/رساله خود را دارم بخش عملیبرای انجام  ماه درخواست گردد( 3)حداکثر 

 . همچنین بدینوسیله متعهد می گردم:درصد پیشرفت خواهد داشت ...........................  پایان نامه/رساله   عملیبخش  بصورت تجمعی

  خود را به پایان  مربوط به بخش عملی پایان نامه/رسالهجدیت در مدت درخواست شده کارهای با و  تمام وقتبصورت موثر و

 خود را در شهر محل سکونت خود دنبال نمایم.و یا مقاله برسانم و مابقی امور نظیر تحلیل داده ها و نگارش پایان نامه/رساله 

 آنها را  ،خود و دیگران ضمن اطالع کامل از کلیه پروتکل های بهداشتی و اصول فاصله گذاری فیزیکی، در راستای حفظ سالمتی

 عایت نمایم.بطور کامل ر

 بیماری را می پذیرم. اینبه ی احتمالی مسئولیت کلیه تبعات ناشی از ابتالحاضر مبتال به بیماری کرونا نمی باشم و  لدر حا 

  هفته )از شنبه تا  یدر طول روزهای کار پایان نامه/رساله مربوط به بخش عملیدانشکده جهت انجام امور امکان حضور اینجانب در

 ...... بعداز ظهر فراهم می باشد............... صبح الی ...........ساعت ...شنبه( از چهار

 

 امضای دانشجو

 تاریخ

 

 

 ........................... رئیس محترم بخش 

 و احترام با سالم

جهت کار بر روی صرفا با حضور ایشان در دانشکده  ضمن تایید موارد باال، استاد راهنمای دانشجوی فوق .........  ......................اینجانب 

 پذیرم:͏زیر را می های͏تمامی مسئولیتضمن حضور تمام وقت در دانشکده محل خدمت خود پایان نامه/رساله موافقم و  بخش عملی

 ه )از شنبه تا در طول روزهای کاری هفتجهت انجام امور عملی  مربوط به پایان نامه صرفا ظارت بر حضور تمام وقت دانشجو ن

 از ظهر. بعد .....................  صبح الی  ....................  شنبه( از ساعت چهار

 .)نظارت بر حضور تعداد مناسب دانشجو در آزمایشگاه ها )با توجه به دستورالعمل صادره از سوی وزارت بهداشت 

 برای جلوگیری از ابتالی به بیماری کرونا )بویژه استفاده از ماسک(.  توسط دانشجویان نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

 بودهبه شرح زیر کنون تادرصد پیشرفت تجمعی بخش های مختلف پایان نامه/رساله که همچنین تایید می نمایم 

 

 

 

 

 



 

 فرم تقاضای حضور در خوابگاه مربوط 

 تکمیلی به دانشجویان تحصیالت

  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

 

 نگارش مقاله نگارش پایان نامه تحلیل داده ها بخش عملی مطالعات اولیه

     

می باشد که نیازمند حضور در دانشکده است و  عملیبر روی بخش  دانشجو صرفا تمرکز کاربصورت فشرده و در مدت در خواست شده 

شرح مختصری از بخش  قرار است دانشجو بخش های دیگر را در شهر محل سکونت خود و با نظارت مجازی اینجانب به انجام برساند.

به  و تعداد روز مورد نیاز برای اتمام بخش عملی با تاکید بر دالیل نیاز به حضور در دانشگاه انجام آن و چگونگی پایان نامه/رساله عملی

 صورت زیر است.

 

 مضای استاد راهنماا

 تاریخ

 

 

 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گازرئیس محترم 

 با سالم و احترام

نیازمندی های الزم برای حضور  بخشبا درخواست فوق موافقم و تعهد می نمایم رئیس بخش مربوطه .................................... اینجانب 

وسط و همچنین بر رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی ت دکن در ساعات درخواستی فراهمرا دانشجو موثر و تمام وقت 

 نماید. نظارت در مدت حضور ایشان در آزمایشگاه و دیگر مکان های اجرای بخش عملی پایان نامه/رساله دانشجویان

 

 امضای رئیس بخش

 تاریخ

  

 

 انشجویی دانشگاه شیرازدمعاونت محترم 

 با سالم احترام

بر اساس با درخواست فوق موافقم و تایید می نمایم که  مهندسی شیمی، نفت و گازدانشکده  ریاست ................................  اینجانب 

حضور دانشجو برای بخش  دانشکدهمعاون دانشجویی اینجانب، معاون آموزشی و در کمیته ای مرکب از بررسی های صورت گرفته 

 .می باشدکار حجم متناسب با  ضروری است و مدت زمان حضور عملی پایان نامه/رساله

 دانشکده رئیسامضای 

 تاریخ

 


