
ها،  ت علمی دانشگاهأهی يفرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضا
  سسات تحقیقات علوم پزشکیؤها و م دانشکده

  مشخصات متقاضی  - 1 

  :محل تولد                  :تاریخ تولد               :نام پدر                         :وادگیانخ نام و نام

  :تعداد فرزندان                    :هلأوضعیت ت               :صدور شناسنامهشماره و محل 

  :گروه/ بخش                            :دانشکده                              :دانشگاه محل خدمت

  :آخرین مدرك و رشته تحصیلی                            :پایه                        :مرتبه دانشگاهی

  :تحصیلینام دانشگاه و کشور محل اخذ آخرین مدرك 

  .تصویر آخرین حکم حقوقی پیوست گردد*   

  مشخصات محل طی دوره  -2 

  :گروه/ بخش /بیمارستان                   :سسهؤم/ دانشگاه                :شهر               :کشور

  تا تاریخ                          از تاریخ                       ماه            :مدت پذیرش اخذ شده

  ....)، آزمایشگاهی ، اقامتگاهیمالی( هاي اعالم شده توسط محل طی دوره حمایت

  :زال تدوینی پذیرفته شده جهت انجام مطالعه در طی دورهوعنوان پروپ

  :به زبان فارسی

  :به زبان انگلیسی

  .پیوست گردد) به زبان انگلیسی ( زالوتصویر آخرین پذیرش اخذ شده و خالصه پروپ •
  

  میزان آگاهی به زبان انگلیسی  -3

 نوشتن خواندن صحبت کردن

 ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی
                                    

  هاي خارجی  میزان آگاهی به سایر زبان -4 



نوع 
 زبان

 نوشتن خواندن صحبت کردن

 ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی

                          
                          

  )طی پنجسال گذشته (علمی متقاضی آثار -5  

 ناشر مقاله کتاب عنوان اثر
تاریخ 
 نشر

 ترجمه تالیف

              
              
              
              
              
              

  )طی پنج سال گذشته (هاي آموزشی متقاضی موریتأم - 6 

  کشور  موریتأمدت م موریتأنوع م 

 فرصت مطالعاتی بورس تحصیلی
 90دوره کمتر از 

 روز

سمینار و / کنگره
 سایر موارد

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع
 

              
              
              
              
              
              

  متقاضی و تاریخ يمحل امضا



در                      ت علمی دانشگاه در تاریخأعضو هی                             جناب آقاي/ درخواست سرکار خانم 
  :کمیته فرصت مطالعاتی مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید

  امضا                                                     :کمیته يخانوادگی اعضا نام و نام 

  )ريیس کمیته(ريیس دانشگاه .1

  )دبیر کمیته(معاون پژوھشی دانشگاه .2

   معاون آموزشی دانشگاه .3

  رؤسای دانشکده و مراکز تحقیقاتی تابعه .4

  یس دانشگاه  ھیأت علمی علوم پایه به انتخاب ريیک نفر از اعضای  .5

  یس دانشگاه ينفر از اعضای ھیأت علمی علوم بالینی داخلی به انتخاب ر یک .6

    یس دانشگاهيیک نفر از اعضای ھیأت علمی علوم بالینی جراحی به انتخاب ر .7


