تاريخ :
شـماره سـند F21-P20 :

فرم درخواست پايان نامه

شمارهويرايش2 :

شركت آب و فاضالب استان يزد

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

درخواســــت کننــــده

رشته تحصيلي :

کد ملي:

مقطع تحصيلي :

موبايل :

دانشگاه يا مرکز آموزش :

تاريخ و شماره نامه معرفي :

آدرس:

تلفن ثابت:
تاريخ شروع:

تاريخ پايان:

31 / /

مدت:

31 / /

محل درخواست انجام کار:

موضوعات و عناوين اطالعات مورد درخواست (تكميل توسط درخواست كننده) :
-3

-2

-1

-4
نام و امضاء درخواست کننده:

واحد مسئول

بهبود بهره وری و تحقيقات

تذكر  :امكان ارائه اطالعات مربوط به پدافند غير عامل  GIS ،و كنترل كيفيت مقدور نمي باشد.
توضيحات  :لطفا پس از تكميل فرم به واحد بهبود بهره وری و تحقيقات مراجعه شود.

با درخواست نامبرده موافقت مي شود□ نمي شود□
رديف های مورد تاييد موضوعات و عناوين اطالعات درخواستي............................................ :
توضيحات:
تاييد مدير بهبود بهره وری و تحقيقات:

با همكاری و حضور در واحد مورد تقاضا موافقت مي شود□ نمي شود□
توضيحات:
نام و امضاء مسئول مستقيم:

نام و امضا باالترين مقام واحد مورد نظر:

حراست

با درخواست نامبرده جهت گذراندن پايان نامه موافقت مي شود□ نمي شود□
رديف های مورد تاييد موضوعات و عناوين اطالعات درخواستي............................................. :
توضيحات:
تاييد مدير حراست:
کميته تحقيقات

مختص پايان نامه های مرتبط با اولويت های تحقيقاتي
با درخواست نامبرده درصورت تصويب كميته تحقيقات (شماره مصوبه  .................................تاريخ تصويب  ) ...................................بعنوان
موضوع تحقيقاتي موافقت مي شود□ نمي شود□
توضيحات:

واحد معرفي شده جهت همكاری ................................................. :شماره نامه داخلي معرفي به واحد....................................... :
تحقيقات

بهبود بهره وری و

تاييد دبير کميته تحقيقات:

نام و امضاء کارشناس تحقيقات :

اين فرم به نامه اعالم به واحد معرفي شده جهت همكاری پيوست مي گردد.
تمامي متقاضيان پايان نامه موظفند پايان نامه را در قالب فايل ورد يا  PDFتحويل واحد بهبود بهره وری و تحقيقات دهند تا مراحل نهايي انجام پذيرد.
رونوشت - :حراست جهت هماهنگي ورود خروج و حضور در شركت

