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 2 از 1 صفحه
 

 متقاضی فردي اطالعات -1

                         :Name نام:  

 :Family :خانوادگينام 

  گروه آموزشي: نام دانشكده:

 (:WOSکل، بدون خود استنادي و بر اساس اطالعات وبگاه  hشاخص هرش )شاخص 

 :فرصت مطالعاتي پژوهشبرنامه  -2

 :يلعاتدر دوره فرصت مطا پژوهشطرح مورد عنوان  1-2

  به فارسي

  به انگليسي

 كلمه(:100شامل بيان مساله، هدف از اجرا و ضرورت انجام )حداكثر  پژوهشخالصه  2-2
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :مورد انتظار ينتايج و دستاوردها 3-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 پژوهشمشخصات محل انجام  4-2

 :نام دانشگاه :نام شهر كشور:نام 

 :SCImagoوبگاه  يبندرتبه دانشگاه بر اساس رتبه

 پذيرش دهنده:                  يمرتبه علم پذيرش دهنده:                                           

 (:WOSو بر اساس اطالعات وبگاه  يکل، بدون خود استناد hهرش پذيرش دهنده )شاخص  شاخص

 :يانتخاب دانشگاه فوق جهت انجام فرصت مطالعات دليل
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 شماره:

 پيوست:

 01شماره بازنگري:      F-R323-01/01 كد فرم:
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 2 از 2 صفحه
 

 متقاضي داتعهت -3

 ز اين فرصتامتقاضي استفاده ، طالعاتيمفرصت  هاي مرتبط با، ضوابط، دستورالعمل و مصوبهنامهينيآکليه مفادبا آگاهي از  --------------------- نجانباي

ام از اتم پسو  ايمنم ارسال اهفناوري دانشگ و ونت پژوهشرا تهيه و به معا پژوهشگزارش پيشرفت  ،پايان هر سه ماهكه در  نمايممي تعهد باشم. بدينوسيلهمي

گروه  دییاتو پس از  را تدوين يالمللمعتبر بين ينمايه استناد يدارا پژوهشاستخراج شده از  يهاهبه همراه مقال پژوهشي يگزارش نها ،فرصت مطالعاتي

 ارائه نمايم.  دانشگاه يالمللبين يعلم يهايجهت تسويه حساب را به مديريت همکار ياهمچنين اسناد و مدارک هزينه به آن معاونت تحويل نمايم. ،و دانشکده

 :يتاريخ پايان فرصت مطالعات :يتاريخ شروع فرصت مطالعات

    JCR Q1    Q2     Q3     Q4نوع مقاله مستخرج از نتايج پژوهش:

 نام و نام خانوادگي:

 تاريخو  امضا

 جانشين متقاضي تعهدات -4

استفاده  متقاضي نمايم كه در غيابهد ميعت ----------------- شكدهدان ----------------- زشيعضو گروه آمو --------------------- اينجانب

 يم .العاتي ننمافرصت مط تقاضاي استفاده از مدت تعهد، ايشان را انجام داده و در يو فناور ي، پژوهشالذكر، وظايف آموزشياز فرصت مطالعاتي فوق

 :آموزشي مدير گروه                                           نام و نام خانوادگي متعهد:         

 و تاريخ امضا                                                                  و تاريخ امضا   

 تاييديه دانشكده -5

 ------------ جناب آقاي فرصت مطالعاتي سركارخانم ازنمايم كه موضوع استفاده گواهي مي ----------- رييس دانشكده --------------- اينجانب

استفاده از اين فرصت  طمينان دارماشته وادر جلسه مورخ  /    /       كارگروه منتخب دانشكده مورد بحث و تاييد قرار گرفت و اينجانب نيز با آن موافقت كامل د

 خواهد بود . هاي علمي دانشگاه مفيد مطالعاتي براي تكميل و توسعه فعاليت

 نام و نام خانوادگي:

 تاريخو  امضا

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تاييديه -6

 شود.یموافقت م -------مدت  بر اساس مصوبه جلسه مورخ  /    /       هيات رييسه دانشگاه با فرصت مطالعاتي متقاضي از تاريخ    /    /       به

 

 (A) امتیاز دانشگاه مقصد :----  (B) نام و نام خانوادگي: ----: امتیاز هیات علمی 

 تاريخو  امضا

 

 (C) امتیاز متقاضی :----  (D) امتیاز دستاورد :---- 

 ---- ضریب نهایی:         ---- ضریب تشویقی:     

 

 


