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  )١(پيوست شماره 
  كوتاه مدت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور تحقيقاتيكاربرگ استفاده از فرصت 

  مشخصات فردي دانشجو:

  شماره شناسنامه  كد ملي  نام پدر  نام و نام خانوادگي

        

  وضعيت نظام وظيفه  اهلوضعيت ت  محل تولد  تاريخ تولد

        

      پست الكترونيك  تلفن تماس

        

  

  وضعيت تحصيلي دانشجو:

             بورسيه دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم       غير بورسيه            :نوع دانشجو

             اسري)  پژوهش محور (پذيرفته شده از طريق آزمون سر     روزانه نوع قبولي در آزمون:           

دانشگاه محل خدمت   دانشگاه محل تحصيل
  (دانشجويان بورسيه)

  رشته تحصيلي و

  گرايش دكتري

تاريخ گذراندن آزمون 
 جامع

  تاريخ شروع به تحصيل

          

تاريخ احتمالي دفاع از پايان 
  نامه دوره دكتري

  نوع پايان نامه

  (نظري يا آزمايشگاهي)

  عنوان پايان نامه دكترا

      

  

  

  



 

٧ 

 

  MSRT TOEFL  IELTS  TOLIMO  آزمون زبان

          نمره آزمون

          تاريخ برگزاري آزمون

مربوط به تعيين سطح زبان كشور مقصد در رسمي مدارك ، در صورت داشتن پذيرش از كشورهاي غير انگليسي زبان *

 پيوست فرم ارسال شود.

  مورد تقاضا: تحقيقاتينوع فرصت 

             خارج از كشور  تحقيقاتيفرصت           ور داخل كش تحقيقاتيفرصت  

خارج از كشور مورد بررسي قرار  تحقيقاتيدر صورت انتخاب هر دو گزينه، پرونده ابتدا در كارگروه تخصصي فرصت توجه: 

  داخل كشور معرفي مي گردند. تحقيقاتيگرفته و در صورت قرار نگرفتن در اولويت، جهت گذراندن فرصت 

  فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور:ات پذيرش تحصيلي مشخص

دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي 
  پذيرش كننده

تاريخ شروع بر اساس دعوت   كشور محل تحقيق
  نامه

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 اده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي (لطفاً تايپ شود)مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجويان متقاضي استف

 الف) مشخصات فردي دانشجو:

    نام پدر:                                     -4شماره دانشجويي:                    -3                                نام خانوادگي: -2نام:                                             -1
 تاريخ و محل تولد:  -7 كد ملي:                                      -6            شماره شناسنامه:              -5
 معافيت تحصيلي        معافيت غير تحصيلي            خدمت نكرده      خدمت كرده  وضعيت نظام وظيفه:  -8
 تلفن هاي تماس:  -11      تعداد فرزندان:             -         10متاهل   وضعيت تاهل: مجرد -9

 پست الكترونيكي: -13        نشاني پستي:                                                                   -12

 ب) وضعيت تحصيلي دانشجو:

 بورسيه دستگاههاي اجرايي    (تصوير ابالغ بورس) ومبورسيه دانشگاههاي تحت پوشش وزارت عل  غير بورسيهنوع دانشجو:  -14
  پژوهش محور(قبولي آزمون سراسري)     نوبت دوم    نوع قبولي در آزمون: روزانه  -15
 دانشگاه محل تحصيل:                                              دانشگاه/ دستگاه محل خدمت (بورس دهنده): -16
 گرايش تحصيلي دوره دكتري: -18رشته تحصيلي دوره دكتري:                                        -17
 تاريخ شروع به تحصيل: -21             تاريخ دفاع از پيشنهاد پژوهشي: -20                 تاريخ گذراندن امتحان جامع:         -19
    ه دوره دكتري (ذكر ماه و سال الزامي است)تاريخ احتمالي دفاع از پايان نام -22
 ندارد  دارد :دانشجو حد نصاب نمره زبان مورد قبول اين دانشگاه را براي استفاه از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي -23
:آزمون زبان شامل   Msrt  Tofel   IELTS   Tolimo      ره:تاريخ اعتبار آزمون:                          نم 

 پ) مشخصات پذيرش تحصيلي دوره كوتاه مدت تحقيقاتي

 كشور:                              پذيرش تحصيلي از دانشگاه يا دعوتنامه همكاري علمي از موسسه تحقيقاتي:    -24
 اريخ شمسي):(تتاريخ شروع دوره تحقيقاتي -26     طول مدت انجام تحقيق:                                     -25
 عنوان و موضوع پروژه تحقيقاتي: -27
  باشدنمي        باشدهمگني پذيرش ارائه شده با موضوع پروپوزال تصويب شده:       مورد تاييد مي -28
  باشدضروري نمي     باشدضروري مي      استفاده دانشجو از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي   -29

فت نمايد كه آن دانشگاه با دانشگاه مبدأ اهاي تحقيقاتي دانشجو به دانشگاه هايي معرفي گرديده و پذيرش دريجام دورهشود براي انتوصيه مي -
 ارتباط علمي داشته و موجب توسعه دانش و فناوري براي دانشگاه داخل گردد. 

 ام و نام خانوادگي استاد راهنما:ن                   باشد.              صحت مندرجات فرم مورد تاييد اينجانب مي
 تاريخ:                     امضاء:                                                                                              

 امضاء:       تاريخ:                                 نام و نام خانوادگي مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده:         

 ت) معاونت آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشگاه: 

 باشد.) پذيرش تحصيلي از دانشگاه/ دعوت نامه همكاري علمي از موسسه تحقيقاتي خارجي فوق مربوط به دانشجو مورد تاييد مي1( -30
 باشد. دت تحقيقاتي دارا مينامه مربوطه براي استفاده از دوره كوتاه م) دانشجو شرايط را بر اساس آئين2( -30
 باشد. مراتب بدون قلم خوردگي و الك گيري مورد تاييد مي -31

 مهر و امضاء معاونت آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشگاه:
 مهر:                     تاريخ:                  امضاء:                                                                                        
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 كاربرگ مشخصات دانشجو

 لطفا كليه مشخصات با حروف انگليسي (نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد بر اساس گذرنامه) توسط دانشجو تايپ شود. 

Name & Last Name:      

Date of Birth:    

Field of Study:   

UNIVERSITY:     

Research Site:    

City:    

Start Date:   

Email:   

Phone Number:    

 .فارسي تايپ شود ل توسط دانشجو بهي مشخصات جدول ذيكليه

 سال فراغت از تحصيل رشته تحصيلي نام دانشگاه شماره شناسنامه تاريخ تولد نام پدر 

       كارشناسي
       كارشناسي ارشد

 صد ميليون ريال وثيقه سپرده گردد.الزم بذكر است  براي آزادسازي هر مقطع مبلغ يك

 هاي شبانه، غيرانتفاعي، پژوهش محور اقدامي ميسر نمي باشد. توجه: جهت آزادسازي دوره

 

 

 نام و نام خانوادگي كارشناس:    معاونت آموزشي يا پژوهشي دانشگاه:

 امضاء          مهر و امضاء 
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