بسمه تعالی

تاریخ:

پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
( بلند مدت داخل یا خارج کشور)

معاونت پژوهش و فناوري

 - 1مطخصات فردي:
الف) هشرصات استفازُ كٌٌسُ اظ فطصت هغالؼاتي:
شواضُ شٌاسٌاهِ
ًام ٍ ًام ذاًَازگي
هحل تَلس

تاضيد تَلس
ًشاًي هٌعل :
تلفي :

صازضُ اظ

شواضُ گصضًاهِ

صازضُ اظ

ٍضؼيت استرساهي

ٍضؼيت تاّل

افطاز تحت تكفل

ّوطاُ:

ًشاًي پست الكتطًٍيكي:

ب) – هشرصات ّوسط :
ًام ٍ ًام ذاًَازگي

شواضُ شٌاسٌاهِ

صازضُ اظ

شواضُ گصضًاهِ

تاضيد تَلس

شغل

هيعاى تحصيالت

تاتؼيت

ج) هشرصات فطظًساى
ًام ٍ ًام ذاًَازگي فطظًس

هحل صسٍض

شواضُ شٌاسٌاهِ

صازضُ اظ

تاضيد تَلس

چ) ًام ٍ ًشاًي ٍكيل جْت پيگيطي اهَض تاًكي ٍ غيطُ هطتَط تِ هتماضي زض عَل هاهَضيت :
ًام ٍ ًام ذاًَازگي:
تلفي :

ًشاًي پست الكتطًٍيكي:

ّوطاُ:

 -2سًاتق استخذامي ي خذمت داوطگاَي :
تاضيد ٍضٍز تِ ذسهت زاًشگاُ :
ًَع ذسهت :

توام ٍلت

هطتثِ ٍ پايِ ػلوي فؼلي:

ًام پسض

غيط توام ٍلت

تاضيد اًتصاب سوت فؼلي:
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هيعات تحصيالت

 -3آضىائي تٍ زتاوُاي خارجي :
ظتاى

صحثت كطزى
هتَسظ

ذَب

ذَاًسى
ضؼيف

هتَسظ

ذَب

ًَشتي
ضؼيف

هتَسظ

ذَب

ضؼيف

اًگليسي
فطاًسِ
ػطتي
آلواًي

 -4درجات علمي ي سًاتق تحصيلي داوطگاَي (تترتية از آخريه مذرك) :
هسضن

ًام هؤسسِ آهَظشي

ضشتِّاي تحصيلي ٍ ترصصي

سال زضيافت هسضن

كشَض

 -5راَىمائي پريزٌ َاي تحصيالت تكميلي:
كارضىاسي ارضذ

تعذاد:

تعذاد:

دكتري

 -6تأليفات ي مقاالت علمي :
عىًان كار يا اثر

مقالٍ

كتاب

تأليف

ًاشط

ترجمٍ

تاريخ
اوتطار

 -7پريشٌ َاي تحقيقاتي پايان يافتٍ:
تاريخ ضريع

عىًان

تاريخ خاتمٍ

 -8پريشٌ َاي تحقيقاتي در دست اجراء:
تاريخ ضريع

عىًان
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تاريخ خاتمٍ

 -9ارتثاط فعاليتُاي پصيَطي صًرت گرفتٍ تا مًضًع تحقيق در فرصت مطالعاتي

 -10مأمًريتُاي مطالعاتي قثل:
ًَع هأهَضيت
زٍ هاِّ تاتستاًي

هست فؼاليت

فطصت هغالؼاتي تلٌس هست

اظ تاضيد

تا تاضيد

كشَض ٍ هؤسسِ هيعتاى

 -11محل تحقيق در َىگام استفادٌ از فرصت مطالعاتي :
ًام كشَض

ًام شْط

ًام زاًشگاُ

ًام زاًشكسُ (هَسسِ)

زليل اًتراب زاًشگاُ يا هؤسسِ فَق جْت اًجام تحميك هَضز ًظط :

 -12عىًان طرح مًرد تحقيق در فرصت مطالعاتي
الف :ػٌَاى تِ فاضسي :

ب  :ػٌَاى تِ يكي اظ ظتاًْاي ذاضجي :
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ًام گطٍُ آهَظشي يا پژٍّشي

تاضيد شطٍع ٍ پاياى

 -13خالصٍ تروامٍ كار تحقيقي تراي فرصت مطالعاتي ضامل عىًانَ ،ذف ،ريش اوجام كار ،زماوثىذي ارائٍ گسارضات ي محًر اصلي ي
ارتثاط مًضًعي آن تا ايلًيتُاي پصيَطي داوطگاٌ يا كطًر(حذاكثر  100كلمٍ)

 -14ساتقٍ علمي ي فُرست مىاتع :
الف  :ساتمِ ػلوي تحميك اًجام شسُ تا شكط هأذص تِ ٍيژُ زض ايطاى :
ب  :هٌاتغ ٍ هأذص ػلوي كِ زض اجطاي ايي تحميك هَضز استفازُ لطاض ذَاّس گطفت.

 -15پيصتيىي زمان الزم تراي اجراي كامل تحقيق :

 -16داليل خًد را در راتطٍ تا اوتخاب محل فرصت مطالعاتي تا تًجٍ تٍ وًع تحقيق تراي فرصت مطالعاتي تٍ ريضىي تيان وماييذ :
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 -17ايه قسمت تًسط متقاضي تكميل گردد :
ايٌجاًة

كِ اظ فطصت هغالؼاتي هَضز ايي پطسشٌاهِ استفازُ هيكٌن تسيٌَسيلِ تؼْس هيًواين كِ زض پاياى ّط سِ هاُ ،گعاضش

پيشطفت ٍ پس اظ اتوام فطصت هغالؼاتي گعاضش ًْايي ضا تْيِ ٍ تِ هسيطيت اهَض پژٍّشي زاًشگاُ تحَيل ًواين.

تاضيد

ًام ٍ ًامذاًَازگي

اهضاء

 -18ايه قسمت تًسط جاوطيه متقاضي تكميل گردد :
ايٌجاًة

تؼْس هيًواين كِ زض غياب استفازُ كٌٌسُ اظ فطصت هغالؼاتي ٍظايف آهَظشي

زاضاي سوت

ايشاى ضا اًجام زازُ ٍ زض هست تؼْس ،تماضاي استفازُ اظ فطصت هغالؼاتي ًٌواين.

ًام تؼْس كٌٌسُ :

ًام هسيط گطٍُ :

اهضاء تاضيد:

اهضاء  :تاضيد:

 -19ايه قسمت تًسط معاين پصيَطي داوطكذٌ تكميل گردد :
ايٌجاًة

هؼاٍى پژٍّشي زاًشكسُ

ذاًن /آلاي

زض جلسِ هَضخ

گَاّي هيًواين كِ هَضَع استفازُ اظ فطصت هغالؼاتي
هَضز تحث ٍ تأييس لطاض گطفت.

اهضاء
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