
  

  

  شماره:  به نام خدا

  کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
  حتما باید تایپ گردد)  101فرم (

  تاریخ:

  پیوست:

  

  تاریخ تولد:  -3نام پدر:                                                      -2نام و نام خانوادگی:                                                          -۱

شماره شناسنامه:                    -6          ¨متأهل       ¨جرد وضعیت تأهل: م   -5محل تولد:                                                                     -4

  :تلفن تماس  -9      کدملی (تصویر کارت ملی): -8 *وضعیت نظام وظیفه:                                                     -7

                            نشانی پستی:                                                                                          -11            پست الکترونیک:  -10

 

    ¨هاي تحت پوشش وزارت علوم  (تصویر ابالغ بورس) بورسیه دانشگاه  *                          ¨نوع دانشجو:        غیر بورسیه  -۱۱

  ¨نوبت دوم در صورت  داشتن روادید      ¨پژوهش محور (قبولی آزمون سراسري)                              ¨نوع قبولی در آزمون:   روزانه  -12

  دانشگاه محل خدمت (دانشجویان بورسیه):  -14       دانشگاه محل تحصیل:                                    -13

  تاریخ گذراندن امتحان جامع:-16    تاریخ شروع به تحصیل: -15رشته تحصیلی و گرایش دکتري:                              -14

  نمره زبان (تصویر مدرك زبان):   -18  *            نامه دوره دکتريتاریخ احتمالی دفاع از پایان -17

  :ریخ اعتبار آزمونتا   ¨     TOLIMO¨    IELTS¨TOEFL      ¨ MSRT   از نمره زبان %50ارائه گواهی معتبر مبنی بر احراز حد نصاب 

  

  کشور محل تحقیق: -20                                                     *نامه از دانشگاه/ مؤسسه تحقیقاتی: پذیرش تحصیلی یا دعوت -۱۹

طول مدت انجام تحقیق:                                           -22تاریخ شروع دوره تحقیقاتی براساس دعوت نامه:                                                                        -21

  عنوان رساله دکتري: -23

                            ¨باشد مورد تأیید نمی                       ¨باشدشده با موضوع تصویب شده:      مورد تأیید میهمگنی پذیرش ارائه -24

                                                                                     تاریخ / امضاء:         نام و نام خانوادگی استاد راهنما:             اشد.بصحت مندرجات فوق مورد تأیید اینجانب می

  ءتاریخ/امضا    تأیید گروه آموزشی را دارد (تصویر صورتجلسه).  نام و نام خانوادگی مسؤول تحصیالت تکمیلی دانشکده: -25 *

  

فاده از نامه مربوط براي استدانشجو شرایط را براساس آیین باشد.پذيرش تحصيلي يا دعوت نامه خارجي فوق، مربوط به دانشجو مورد تأييد مي -۲۶
  باشد.خوردگی مورد تأیید میباشد.مراتب بدون قلممدت تحقیقاتی دارا میدوره کوتاه 

  مهر و امضا معاونت آموزشی / معاونت پژوهشی دانشگاه/ مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه:

  :                                             مهر:تاریخ:                                              امضا                                                     

  .:  مواردي که با عالمت ستاره  *  مشخص شده اند مستندات پیوست گردد وجه*ت

  

 :                         الف) مشخصات فردي دانشجو

 ب) وضعيت تحصيلي دانشجو:

 پ) مشخصات پذيرش تحصيلي فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور:

 :معاونت آموزشي يا معاونت پژوهشی دانشگاه) ت
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