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  1فرم

  »در جامعه و صنعت درخواست استفاده از فرصت مطالعاتيپرسش نامه «

ساس ماده  شگاهها و موسس 3-1برا صنعتشيون نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيت علمي دان  ضروري ات پژوهشي در جامعه و 
جهت بررسي ارسال نمائيد. اين پرسشنامه  معاونت پژوهش و فناوريدفتر امور پژوهشي ه است پس از تكميل پرسشنامه زير آنرا ب

  توسط متقاضي تكميل گردد. 
  مشخصات:  -1

   :نام خانوادگي        نام:
  :صادره از       :شماره شناسنامه

   :محل تولد       :تاريخ تولد
  : تعداد فرزندان        متاهل         مجرد

                :نشاني منزل
  :تلفن

  
  
  خدمت دانشگاهي:  -2

   :تاريخ ورود به خدمت در دانشگاه
  :نوع خدمت

     غيرتمام وقت    تمام وقت        :سمت و پايه فعلي دانشگاه
  :تاريخ انتصاب سمت فعلي

  اجباري                            اختيارينوع فرصت مطالعاتي درخواستي:                             
  
  : در جامعه و صنعت در هنگام استفاده فرصت مطالعاتي فعاليتمحل  --3

  :ملياتيعواحد نام                         :            شهرنام             :                     استاننام 
  تمام وقت       پاره وقت    :در واحد عملياتي درخواست حضور

  تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي درخواستي:
  فوق جهت انجام تحقيق مورد نظر: واحد عملياتيدليل انتخاب 

  
  

 
 

محل الصاق 
 عكس
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  :مستندات الزم جهت طرح درخواست(پيوست الزامي) -4

  ؛پروپوزال فرصت مطالعاتي -1

  ؛رزومه و سابقه فعاليت واحد عملياتي -2

 ؛رزومه علمي عضو هيئت علمي درخواست كنند -3

 .واحد عملياتي( با اشاره به بازه زماني)گواهي موافقت واحد عملياتي با حضور عضو هيات علمي در  -4

  
  
  : با فرصت مطلعاتي درخواستي تاليفات و مقاالت مرتبط فعاليت ها،  -5

يا  فعاليتعنوان 
  ترجمه  تأليف  تاريخ انتشار  ناشر  رساله  مقاله  كتاب  اثر

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

  
  : مأموريتهاي مطالعاتي قبل -6

 واحد عملياتيو  كشور  مدت فعاليت  نوع مأموريت
  تا تاريخ  از تاريخ  مأموريت  فرصت مطالعاتي  بورس  ميزبان
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  اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد:  -7

كنم بدينوســيله تعهد ده مياينجانب                                              كه از فرصــت مطالعاتي مورد اين پرســشــنامه اســتفا
ه و به مراجع نمايم كه در پايان هر ســـه ماه مرتباً گزارش پيشـــرفت و پس از اتمام فرصـــت مطالعاتي گزارش نهائي را تهيمي

  ال نمايم. ذيربط حسب نظر دانشگاه ارس
  اريخت                 امضاء                                                                      و نام خانوادگي نام   
  

  تشكيل جلسه)(پس از تكميل گردد:  مدير گروهاين قسمت توسط  -8

در جلســه                                           عضــو هيت علمي گروه                                              خواســت خانم/آقايرد
  موافقت نشد          موافقت شد ،طرح و با آنم          گروه مورخ.......................

                                                                  .....................توضيحات:...............................................................................................

  امضاء                                      تاريخ نام مدير گروه                                                             
  
  تكميل گردد:  دهدانشك معاون پژوهشي اين قسمت توسط -9

نمايد كه موضـــوع واهي ميگ     دانشـــكده                                    معاون پژوهشـــياينجانب                                   
                    استفاده از فرصت مطالعاتي خانم / آقاي                                            

حث و تائيد قرار گرفت و اينجانب بمورد                                          دانشكده شوراي پژوهشي     در جلسه مورخ              
گاه مفيد هاي آن دانشنيز با آن موافقت كامل داشته و اطمينان دارم استفاده از اين فرصت مطالعاتي براي تكميل و توسعه فعاليت

  خواهد بود. 
  اريخ ت                 امضاء                                                                       م و نام خانوادگينا   
  

  تكميل گردد:  پژوهش دانشگاه شوراياين قسمت توسط  -10

در جلســه                                           عضــو هيت علمي گروه                                              درخواســت خانم/آقاي
  طرح و با آن، موافقت شد            موافقت نشدم          مورخ....................... شورا،

                                                                  توضيحات:....................................................................................................................

  امضاء                                      تاريخ                                                        پژوهشنام مدير 
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  : هئيست رئمصوبه هي -11
ــت خانم/آقاي ــو هيت علمي گروه                                              درخواس ــه                                        عض در جلس

  طرح و با آن، موافقت شد                 موافقت نشدم          مورخ....................... ت رئيسههيئ
                                                                 توضيحات:....................................................................................................................

  ءتاريخ                                                  امضا                                         دبيرنام و نام خانوادگي    
 


