
 

 

 ای دانشگاه فنی و حرفه

 صنعت با ارتباط مرکز کارآفرینی و

 
 
 
 

                                  علمی بازديد برگزاری دستورالعمل

    

 

 

 ورتبص ، علمی بازديد برگزاری هایفرم و دستورالعمل علمی، بازدیدهای برگزاری امر در تسهيل منظور به

 :گردد می الغاب ذیربط واحدهای کليه به و ماعال زیر

 برگزاری فرآیند تا شود، انجام شده مشخص هایزمان در و ترتيب به شده عالما مراحل کليه است الزم 

 .پذیرد صورت دقيق و کامل بصورت بازدید

 

 اب همچنين و مربوطه گروه مدیر و درس استاد تأیيد و تشخيص اساس بر : بازديد درخواست فرم تکمیل. 1

 فرم ، بازدید برگزاری جهت نظر مورد روز از قبل هفته دو حداقل ، مصوب سرفصل اساس بر و نياز به توجه

 رتباطا دفتر به اعزامی، دانشجویان ليست رونوشت همراه به و تکميل ، متقاضی استاد توسط( ضميمه) درخواست

 .گردد ارائه دانشکده/ آموزشکده صنعت با



 توسط ،بازدید شده تکميل فرم دریافت از پس يک روز دانشکده/ آموزشکدهبه ریاست محترم  بازدید فرم ارسال. 2

 .گردد انجام صنعت با ارتباط دفتر

 دفتر ارتباط توسط فرمها، تحویل از پس روز دو ، بازدید جهت پيشنهادی محل به نامه( فکس) ارسال و تهيه.3

 .گردد انجام با صنعت

 فرمهای همراه به ، است شده ذکر آن روی ارسال تاريخ که بازدید جهت شده تهيه نامه دوم نسخه تحویل. 4

 .گيرد می انجام صنعت با ارتباط دفتر توسط ، ارسال از پس روز یک قبلی، شده ارسال بازدید درخواست

 دفتر ریاست به واحد ارتباط با صنعت توسط وقت اسرع در ، بازدید محل پاسخ پيرامون رسانی طالعا و ارسال. 5

 .گيرد صورت

 و صنعت اب ارتباط دفتر به مراجعه جهت ، بازدید انجام متقاضی دانشجویان و اساتيد به رسانی العاط فاصلهالب. 6

 .پذیرد انجام صنعت با ارتباط دفتر توسط بازدید، محل موافقت پاسخ دریافت

 ، دهش موافقت تاریخ و روز در بازدید برگزاری پيرامون موسسه دانشکده/ آموزشکده در رسانی العاط فاصلهالب .7

 .پذیرد صورت انفورماتیک واحد توسط

 .دپذیر انجام راهنما استاد توسط بازديد، محل موافقت پاسخ دریافت و صنعت با ارتباط دفتر به مراجعه. 8

 و دانشجویی واحد به رونوشت ارسال و مالی واحد به ،( ضميمه جدول مطابق) ها بازديد جدول ارسال و تهيه. 9

 .پذیرد انجام صنعت با ارتباط دفتر توسط ،پنجم بند انجام از پس فاصلهبال ، و حراست فرهنگی

 صورت ذهاب، و ایاب هزینه مبلغ پرداخت جهت فرهنگی – دانشجويی و مالی واحدهای بين هماهنگی. 11

 .پذیرد

 ارسالی جدول) کننده بازدید دانشجویان تعداد و ساعت و روز اساس بر ذهاب و ایاب وسيله تهيه جهت اقدام. 11

 .پذیرد انجام بازدید انجام از قبل روز يک مالی واحد توسط ،( صنعت با ارتباط دفتر از

 /مالی واحد جانب از که ذهاب و ایاب وسيله تهيه مستقيم مسئول توسط هماهنگی: بازديد برگزاری روز. 12

 جلوی ، بازدید شده الماع ساعت از قبل دقیقه 03 ، ماشين و راننده بودن آماده جهت شده، انتخاب پشتيبانی

 .پذیرد صورت ، دانشکده/ آموزشکده درب



 نگهبان توسط ، ماشين کالپ شماره و راننده تماس شماره خانوادگی، نام و نام به مربوط عاتالاط دریافت. 11

 .پذیرد انجام شده مالاع ساعت از قبل دقیقه 03 ، دانشکده/ آموزشکدهو حراست  صنعت با ارتباط دفتر به عالما و

 عهده رب بازدید کامل و صحيح انجام و سرپرستی مسئوليت که -متقاضی استاد به رسانی العاط و تماس. 14

 .پذیرد انجام صنعت با ارتباط دفتر توسط ، شده الماع ساعت از قبل دقیقه 03 ، اعزام جهت -باشد می ایشان

 از قبل دقیقه 03 قبلی، شده ارائه ليست اساس بر مربوطه درس دانشجویان کليه حضور جهت هماهنگی. 15

 .پذیرد صورت بازدید سرپرست استاد توسط ،دانشکده/ آموزشکده درب جلوی ، بازدید شده اعالم ساعت

 زا پس دانشجویان کليه بازگرداندن جهت ، آن ساعت پایان و بازید محل آدرس پيرامون راننده با هماهنگی. 16

 .پذیرد انجام مربوطه استاد توسط ، دانشکده/ آموزشکده به ، بازدید اتمام

 يا و/ پشتیبانی مالی های واحد توسط راننده، به قبلی شده توافق مبلغ پرداخت جهت هماهنگی. 17

 .پذیرد صورت فرهنگی-دانشجويی

 ارتباط ردفت به ، بازديد سرپرست استاد توسط بازدید برگزاری از پس هفته یک بازدید، انجام گزارش ارائه. 18

 .شود داده تحویل و مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه دانشکده/ آموزشکده صنعت با

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

           ................................................................................: بازديد محل نام    .................................................................نام درس: 

 : ............................................مقطع/تحصیلی رشته

                                   (: .......................................بازديد سئولم) تماس شماره      (: ...................................................بازديد مسئول) استاد نام

                               .........................(: .......بازديد محل) فکس/  تماس شماره  ...........................: ........................................بازديد محل آدرس

 

 ........................................................................................................................................................................ :بازديد از هدف

                     بازديد................................ تاريخ              ........................... ساعت        ............................. روز    :پیشنهاد

 : ...............................دانشجويان تعداد

 : ................................درخواست تاريخ

 

 

                                                                    :مديرگروه امضاء                                                              (:بازديد مسئول) راهنما استاد امضاء  

 

 

 

 :صنعت با ارتباط دفتر مدير تأيید و امضاء

 بسمه تعالی

 فرم:

 فرم درخواست بازدید علمی

 : ....................شماره

 : .....................تاریخ

 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                     امضاء و تاریخ:                                                            

 بسمه تعالی

 فرم:

 فرم درخواست بازدید علمی

 ....................: شماره

 : .....................تاریخ

 



 تعالی بسمه

 ؛ ……..……. / سرکار خانمآقای جناب ، دانشکده/ آموزشکده مالی محترم معاونت

 ؛ احترام و مسال عرض ضمن

 و کارخانجات و صنايع با مختلف های رشته دانشجويان بیشتر هرچه آشنايی و درسی مسائل درک به کمک جهت

 رد شدهالم اع برنامه اساس بر است خواهشمند صنعتی، مراکز از بازديد جهت آمده بعمل هایهماهنگی پیرو همچنین

 تشکر جنابعالی زحمات از پیشاپیش. فرمايید مبذول را الزم دستورات ذهاب و اياب وسیله تهیه جهت زير، جدول

 .گردد می وقدردانی

صنعت با ارتباط مدير   

رشته 

 تحصیلی

تعداد 

 دانشجویان

 بازديد محل روز تاریخ ساعت نام درس            ( سرپرست) استاد نام

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 .شد خواهد الماع شده، درخواست مراکز از پاسخ ارسال از پس بازديدها ساير است ذکر به الزم

 حراست - فرهنگی و دانشجويی واحد - صنعت با ارتباط و پژوهش واحد - رياست دفتر:  رونوشت 

 



 

 ................................................................  دانشکده/ آموزشکده -ایدانشگاه فنی و حرفه                                                                      

 صنعت با ارتباط دفتر – پژوهش واحد - 18 الی 1 های بند اساس بر علمی بازدید کار گردش 

           حظاتالم 
 

       امضاء
   

کننده اقدام واحد -مراحل کننده اقدام نام    اقدام تاریخ  

 راهنما استاد -درخواست فرم تکمیل        

 صنعت با ارتباط -رياست به فرم ارسال    

 دفتر رياست -نامه( فکس) ارسال    

 دفتر رياست -نامه دوم نسخه تحويل    

 رياست دفتر -بازديد پاسخ ارسال    

 صنعت با ارتباط -رسانی اطالع    

 انفورماتیک -سايت در رسانی اطالع    

استاد -بازديد موافقت پاسخ دريافت    

 متقاضی

 صنعت با ارتباط -بازديدها جدول ارسال    

اداری/  مالی-ذهاب و اياب وسیله تهیه    

 پشتیبانی

 نگهبان-راننده اطالعات دريافت          

 صنعت با ارتباط -متقاضی استاد با تماس      

 استاد-لیست اساس بر دانشجويان حضور      

 دانشجويی يا مالی -راننده به مبلغ پرداخت     

 متقاضی استاد -گزارش ارائه               

  

 

 

 

 

 پژوهش -بازديد تأيید و گزارش دريافت    

 

 

 

 

 صنعت با ارتباط مدیر                                                                                                



 

 

 

 


