
 

 عهد نامهتنامه و ترضای-2پیوست

 هدبیرخان

از پایان  تطرح حمای 

 تحصیالتنامه های 

م ارک علپ-کمیلیت

 وفناوری هرمزگان

 

 

 :نامه/ رساله با عنوان.................................... استاد راهنمای اول پایان...............اینجانب 

"............................................................................................................................................................................................................................."  

، شماره دانشجویی .................... )نام دانشجو(..................آقای ..................... خانم/ جناب که توسط سرکار مصوب مورخ ...........................

نامه آیینضمن آگاهی از شود، جام می..................................... ان..........در دانشکده ......................................... دانشگاه ...... .................

رضایت کامل خود را نسبت های فناورانه محورِ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری )طرح پایا(حمایت از پایان نامه

 دارم. اعالم می .. به سرکار خانم/ جناب آقای .................................... واگذاری مسئولیتانجام و به 

 

 

 

 

دارم که طرح فناورانه با موضوع اعالم مینامه/ رساله .................................... استاد راهنمای اول پایان...............اینجانب   

در راستای انجام پایان نامه/رساله دکتری با عنوان  "....................................................................."

 می باشد. ".........................................................................."

 م:یشومتعهد میهمچنین 

یابد )مانند مقاالت، کتاب الذکر انتشار مینامه/رساله فوقدر تمامی مستنداتی که به زبان فارسی یا التین مرتبط با پایان .1

 و ...( عبارت زیر را قید نماییم:

نامه/رساله قدردانی پایان این ازپارک علم وفناوری هرمزگان مالی  حمایت ازنویسندگان/پدیدآورندگان "

 "نمایند.می
"The authors/creators would like to acknowledge the financial support of Hormozgan 

Science and Technology Park for this project." 
ها و معرفی از طریق بنر یا پوستر، موضوع حمایت نامه/رساله در نمایشگاهدهای پایاندر صورت ارائه دستاور .2

 "شده توسطحمایت"از طریق ثبت نشان پارک و درج عبارت  علم و فناوری هرمزگانپارک نامه/رساله توسط پایان

 مطابق فرمت زیر در متن بنر و پوستر انجام دهیم.

 
 

 
 

 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ/امضاء

 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ/امضاء

 



 

 عهد نامهتنامه و ترضای-2پیوست

 هدبیرخان

از پایان  تطرح حمای 

 تحصیالتنامه های 

م ارک علپ-کمیلیت

 وفناوری هرمزگان

 

 

دارم که طرح اعالم می شماره دانشجویی ....................... دانشجوی رشته ................... به.................................... ...............اینجانب   

ای انجام پایان نامه/رساله دکتری با عنوان در راست "....................................................................."فناورانه با موضوع 

 می باشد. ".........................................................................."

 م:یشومتعهد میهمچنین 

یابد )مانند مقاالت، کتاب الذکر انتشار مینامه/رساله فوقفارسی یا التین مرتبط با پایان در تمامی مستنداتی که به زبان .1

 و ...( عبارت زیر را قید نماییم:

نامه/رساله قدردانی پایان این ازپارک علم وفناوری هرمزگان مالی  حمایت ازنویسندگان/پدیدآورندگان "

 "نمایند.می
"The authors/creators would like to acknowledge the financial support of Hormozgan 

Science and Technology Park for this project." 
ها و معرفی از طریق بنر یا پوستر، موضوع حمایت نامه/رساله در نمایشگاهدر صورت ارائه دستاوردهای پایان .2

 "شده توسطحمایت"از طریق ثبت نشان پارک و درج عبارت  علم وفناوری هرمزگانپارک نامه/رساله توسط پایان

 مطابق فرمت زیر در متن بنر و پوستر انجام دهیم.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ/امضاء

 


