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تا سالم ي احتشام، 

قصذ تشجمٍ کتاب تا ................................. دس سشتٍ ..................... عضً َیأت علمی گشيٌ ي داسای مشتثٍ علمی ...................................... ایىجاوة 
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 :هحل چاج  اثر ترجوِ- 5

تا َماَىگی اوتشاسات  (غیشداوشگاَی    / داوشگاَی   )اوتشاسات داوشگاٌ لشستان         اوتشاسات معتثش خاسج اص داوشگاٌ لشستان 

َمشاٌ تا دسج لًگًی داوشگاٌ لشستان تا  (غیشداوشگاَی    / داوشگاَی    )         اوتشاسات معتثش خاسج اص داوشگاٌ ***داوشگاٌ 
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با سالم و احترام، 

........................................................................................................................................................... درذواست ترجوه کتابی تحت عنواى 
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هذیر هحترم گرٍُ چاج ٍ ًشر  

با سالم و احترام 

............................................................................................................... درذواست ترجوه کتاب تحت عنواى 

کتاب و . هطرح و هورد هوافقت قرار گرفت........................... شورای پژوهشی دانشکده ............................... در جلسه هورخ .......................................... ذانن / پیشنهاد آقای
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