
 1شماره فرصت مطالعاتی فرم 

 پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 مشخصات فردي: -1

 کد ملي:                                 صادره از:  شماره شناسنامه:   نام و نام خانوادگي:

 تعداد فرزندان:            :وضعيت تأهل          محل تولد:  تاريخ تولد:  نام پدر:

 محل سكونت و شماره تلفن: نشاني
 

 توان با وي تماس گرفت:ضرورت بو تلفن فردي که در موقع  نشانينام، 

 
 

 :خدمات دانشگاهی -2

 سمت:  نوع خدمت:             تاريخ آغاز خدمت در دانشگاه:

 پايه:  رتبه علمي:   :تاريخ انتصاب در سمت فعلي
 

 :ت مطالعاتی درخواستینوع فرص -3

 (1)نوع  فرصت مطالعاتي خارج از کشور با تامين کامل هزينه هاي فرد و خانواده توسط موسسه □

 (2)نوع  ها توسط موسسهفرصت مطالعاتي خارج از کشور با تامين بخشي از هزينه □

 (3)نوع  سهفرصت مطالعاتي خارج از کشور با تقاضا و حمايت مراکز علمي پژوهشي خارج از موس □

 (4)نوع فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور  □

 (5)نوع  فرصت مطالعاتي داخل کشور با تامين کامل هزينه ها توسط موسسه □

 (6)نوع  فرصت مطالعاتي داخل کشور با تقاضا و حمايت مالي مراکز علمي پژوهشي خارج از موسسه □

 (7ه و صنعت )نوع فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامع    

 

             (4تا  1) فرصت مطالعاتي نوع :ذكر زبان خارجیبا مورد استفاده در محل فرصت مطالعاتی  ن خارجیاآشنايی به زب -4

 ضعيف □ متوسط □  خوب □   ( صحبت کردن:الف

 ضعيف □ متوسط □  خوب □   خواندن: ب(

 ضعيف □ متوسط □  خوب □    نوشتن: ج(

 

 

 می و سوابق تحصيلیدرجات عل-5

 سال دريافت كشور مؤسسه رشته تحصيلی/تخصصی مدرك

     

     

     



 ( پيوست شودCVبراي تكميل بودن، الزمست کارنامك علمي ) *

 

 (7)فرصت مطالعاتي نوع  سوابق صنعتی -6

انجام شده يا در دست انجام با راهنمايی و مشاوره موضوعات پژوهشی  رديف

 متقاضی

مورد فعاليت  عتنام صن

 متقاضی

   

   

   

   

 

 

 مرتبط با موضوع فرصت مطالعاتی: مهمترين تأليفات علمی )كتاب،مقاله، رساله(-7

 

 

 

 مأموريت هاي مطالعاتی قبلی -8

 

 

 

 

 

 

 

 :6تا 1نوع  حل تحقيق در هنگام استفاده از فرصت مطالعاتیم -9

 نام دانشكده:           :/موسسهنام دانشگاه              نام شهر:          نام ايالت:          نام کشور:

 از                               تا................................ تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي درخواستي:

 :7نوع  حل تحقيق در هنگام استفاده از فرصت مطالعاتیم -

         :شرکتنام   

        آدرس شرکت:  

 شماره تماس: 

 ..........................از                               تا...... تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي درخواستي

 جهت انجام فرصت مطالعاتي:صنعت دليل انتخاب 

 

 

 

 روز کاري در هفته( 2روز کاري در هفته(           پاره وقت) دست کم  5نوع فرصت:      تمام وقت)
 

کشور و مؤسسه  مدت مأموريت نوع مأموريت

 تا تاريخ از تاريخ مأموريت فرصت مطالعاتي بورس ميزبان

      

      

      



 اين قسمت توسط متقاضی تکميل می شود: -11

نمايم که در کنم، تعهد مياتي با مشخصات مندرج در اين پرسشنامه استفاده مياينجانب                            که از فرصت مطالع

ي گزارش نهايي را تهيه و به مراجع ذيربط حسب نظر دانشگاه ارسال يشرفت و پس از اتمام فرصت مطالعاتپايان هر سه ماه گزارش پ

 نمايم.

 :نام و نام خانوادگي                                                                                                                     

 :امضاء            :تاريخ                                                                                                                     

 اجراي متقاضی فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی در دست  -11
 هاي پژوهشي  عناوين فعاليت هاي آموزشي عناوين فعاليت *

 

 

 

 

 
 تعداد دانشجويان تحت راهنمايي و مشاوره متقاضي*

 ساير توضيحات:

 

 
 

 

  ()بغير از فرصت مطالعاتي کوتاه مدت، داخل کشور و صنعت  :ی گردداين قسمت توسط جانشين متقاضی تکميل م -21

ايشان که پژوهشي  واستفاده کننده از فرصت مطالعاتي وظايف آموزشي           خانم / آقاي    تعهد مي نمايم که در غياب               اينجانب  

  زير است انجام داده و در مدت تعهد، تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاني ننمايمبه شرح 

 :متعهدنام و امضاي                                                                                                                                        


