
 

 F000/EPشناسه: 

 1031ویرایش:  بهار 

 پیوست:

 تعالي سمهاب

 دریافت کمک هسینه شیوه نامه اجرایي دانشگاه کاربرگ درخواست 

  برای دانشجویان دکتری فرصت تحقیقاتي خارج از کشور
 

 
 

 تحصیالت تکمیلي

 استاد محترم راهنما

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ فطصت  ........ ...............................گطایص......../ضضتِ زکتطی.......... زاًطجَی هقطع .............ُ زاًطجَیی.............................. ثِ ضوبض................ ایٌجبًت

 سسِ پژٍّطی ثطتط زًیبزاًطگبُ/ هؤ 500ء کِ جع .................................سسِ ........................./ هؤتحقیقبتی ذَز ضا زض کطَض .................................................... زاًطگبُ

ثب تَجِ ثِ هساضک ام ٍ گصضاًسُهبُ  ..... ثِ هست یسِ استّیأت ضئّبی ططف تفبّن زاًطگبُ یعز ثِ تأییس )ثطاسبس فْطست هعبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ( یب اظ زاًطگبُ

  زضیبفت کوک ّعیٌِ زاًطگبُ ضا زاضم. زضذَاست ،امضسُ JCRثط هجٌبی سطح ثٌسی هطتطک  / هقبالتهقبلِ چبحپصیطش قطعی یب هَفق ثِ پیَست 

 دانشجو: ءنام و امضا                                                                    :                      ضوبضُ حسبة ثبًک تجبضت    

 اریخ:ت                                                                                                                                        
 

 تحصیالت تکمیلي دانشگاهمدیر محترم 
 ایطبى ثب هطرصبت شیل:ذصَظ هقبلِ/ هقبالت زض    

تبضید پصیطش  عٌَاى هجلِ عٌَاى هقبلِ
 قطعی/ چبح

IF JC ًوبیِ 

      

      

 تبییس هی ًوبین کِ:

 ثب هَافقت ایٌجبًت ثِ هجلِ اضسبل ضسُ است. هقبلِ/ هقبالت .1

 .ثِ عْسُ ایٌجبًت است بلٍِ هسترطج ثَزى اظ ضس / هقبالتهسئَلیت هحتَای هقبلِ .2

 است.پیَست ایي گَاّی  / هقبالتیب چبح هقبلِقطعی هستٌسات پصیطش  .3

                                                     راهنما:استاد  ءنام و امضا                                           

                                                                                                 تاریخ:                                           

 تحصیالت تکمیليمحترم آموزشي و  تمعاون
  گطزز:ظیط تأییس هی هطاتت (فطصت تحقیقبتیٍ ًبهِ پصیطش اظ زاًطگبُ تصَیط هقبلِ/ هقبالت )پیَست هساضک ثب تَجِ ثِ 

 ًبم زاًطگبُ هحل تحصیل زض هقبلِ/ هقبالت قیس ضسُ است.

 ت.کطَض زض هقبلِ/ هقبالت شکط ضسُ اس ذبضج اظٍ م استبز ضاٌّوب زاذل ًب

 است. JCRثط هجٌبی سطح ثٌسی  ISIثب ًوبیِ / هقبالت هقبلِ

 زٍضُ تحقیقبتی اظ تبضید ......................... تب تبضید ..................... ثِ هست ..... هبُ است.

ّبی یب اظ زاًطگبُ )ثطاسبس فْطست هعبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ( سسِ پژٍّطی ثطتط زًیببُ/ هؤزاًطگ 500ء جع ..........................................سسِ ........................../ هؤزاًطگبُ

 .ططف تفبّن زاًطگبُ یعز ثِ تأییس ّیأت ضئیسِ است

 :صیالت تکمیليتحمدیر  ءنام و امضا                                                  :                       کارشناس تحصیالت تکمیلي ءنام و امضا

      تاریخ:                                                                                                                                  تاریخ:

 معاونت محترم اداری و مالي
 صبزض فطهبییس.  کوک ّعیٌِ زاًطگبٌُس است زستَض الظم جْت پطزاذت ، ذَاّطو 10/11/66هَضخ   4ثٌس  534ت ضئیسِ ضوبضُ أثب تَجِ ثِ هصَثِ ّی

 

 :آموزشي و تحصیالت تکمیليمعاون  ءو امضا نام                                                                            

 تاریخ:                                                                                                                


