باسمهتعالي

شناسهEP/F000 :

کاربرگ درخواست دریافت کمک هسینه شیوه نامه اجرایي دانشگاه

ویرایش :بهار 1031

برای دانشجویان دکتری فرصت تحقیقاتي خارج از کشور

پیوست:

تحصیالت تکمیلي

استاد محترم راهنما
ایٌجبًت  .........................................ثِ ضوبضُ زاًطجَیی ............................زاًطجَی هقطع زکتطی ضضتِ/گطایص ...............................................ثب تَجِ ثِ ایٌکِ فطصت
تحقیقبتی ذَز ضا زض کطَض  ....................................................زاًطگبُ /هؤسسِ  ..........................................................کِ جعء  500زاًطگبُ /هؤسسِ پژٍّطی ثطتط زًیب
(ثطاسبس فْطست هعبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ) یب اظ زاًطگبُّبی ططف تفبّن زاًطگبُ یعز ثِ تأییس ّیأت ضئیسِ است ثِ هست  .....هبُ گصضاًسُام ٍ ثب تَجِ ثِ هساضک
پیَست هَفق ثِ پصیطش قطعی یب چبح هقبلِ /هقبالت هطتطک ثط هجٌبی سطح ثٌسی  JCRضسُام ،زضذَاست زضیبفت کوک ّعیٌِ زاًطگبُ ضا زاضم.
ضوبضُ حسبة ثبًک تجبضت:

نام و امضاء دانشجو:
تاریخ:

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

عٌَاى هقبلِ

تبضید پصیطش
قطعی /چبح

عٌَاى هجلِ

ًوبیِ

IF

JC

تبییس هی ًوبین کِ:
 .1هقبلِ /هقبالت ثب هَافقت ایٌجبًت ثِ هجلِ اضسبل ضسُ است.
 .2هسئَلیت هحتَای هقبلِ /هقبالت ٍ هسترطج ثَزى اظ ضسبلِ ثِ عْسُ ایٌجبًت است.
 .3هستٌسات پصیطش قطعی یب چبح هقبلِ /هقبالت پیَست ایي گَاّی است.
نام و امضاء استاد راهنما:
تاریخ:

معاونت محترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي
ثب تَجِ ثِ هساضک پیَست (تصَیط هقبلِ /هقبالت ٍ ًبهِ پصیطش اظ زاًطگبُ فطصت تحقیقبتی) هطاتت ظیط تأییس هیگطزز:
ًبم زاًطگبُ هحل تحصیل زض هقبلِ /هقبالت قیس ضسُ است.
ًبم استبز ضاٌّوب زاذل ٍ ذبضج اظ کطَض زض هقبلِ /هقبالت شکط ضسُ است.
هقبلِ /هقبالت ثب ًوبیِ  ISIثط هجٌبی سطح ثٌسی  JCRاست.
زٍضُ تحقیقبتی اظ تبضید  .........................تب تبضید  .....................ثِ هست  .....هبُ است.
زاًطگبُ /هؤسسِ  ....................................................................جعء  500زاًطگبُ /هؤسسِ پژٍّطی ثطتط زًیب (ثطاسبس فْطست هعبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ) یب اظ زاًطگبُّبی
ططف تفبّن زاًطگبُ یعز ثِ تأییس ّیأت ضئیسِ است.
نام و امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلي:

نام و امضاء مدیر تحصیالت تکمیلي:

تاریخ:

تاریخ:

معاونت محترم اداری و مالي
ثب تَجِ ثِ هصَثِ ّیأت ضئیسِ ضوبضُ  534ثٌس  4هَضخ  ، 66/11/10ذَاّطوٌس است زستَض الظم جْت پطزاذت کوک ّعیٌِ زاًطگبُ صبزض فطهبییس.
نام و امضاء معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي:
تاریخ:

