درخىاست استفاده از فرصت مطالعاتی
ًام ّ ًام ذاًْازگی
تؼساز ُوطاُاى

ـواضٍ ـٌاؼٌاهَ
گطٍّ

زاًفکسٍ

تاضید ّضّز تَ زاًفگاٍ

ؼوت ّ هطتثَ ػلوی

هسضک ّ ضـتَ تحصیلی

اظ فطصت هطالؼاتی
زاًفگاٍ

تلفي

تاضید ّ هحل تْلس

ًام کفْض هحل فطصت هطالؼاتی

ؼال اؼتفازٍ
ـِط

تاضید ـطّع ّ ذاتوَ فطصت هطالؼاتی زضذْاؼتی

پصیطؾ اظ زاًفگاٍ هْضزًظط
تعهذ متقاضی:
ایٌجاًة هتؼِس هیگطزم زض پایاى ُط ؼَ هاٍ هطتثا" گعاضؾ پیفطفت کاض ّ پػ اظ اتوام کاض گعاضؾ ًِایی ضا
تِیَ ّ ضؼال ًواین ّ زض طْل اؼتفازٍ اظ فطصت هطالؼاتی زض هماالتی کَ تِیَ ّ اضائَ هیٌواین ًام زاًفگاٍ
تِطاى ضا آًطْض کَ ـایؽتَ اؼت ظیٌت ترؿ هماالتن ؼاظم.
امضای متقاضی

مىافقت رئیس دانشکذه/پردیس
ایٌجاًة
ـْضای گطٍّ هْضخ
هی زاضم.

ضئیػ زاًفکسٍ جغطافیا هْافمت ذْضا تا فطصت هطالؼاتی ایفاى کَ زض
هْضز تصْیة لطاض گطفتَ اػالم
ّ ـْضای پژُّفی هْضخ
امضای رئیس دانشکذه

مالحظات:
 -1هتماضی هی تایؽت تا لثل اظ هِطهاٍ ؼال  1331جِت اًجام ّظایف آهْظـی  -پژُّفی ذْز تَ
تِطاى تاظ گطزز.
 -2گطٍّ اظ اًجام تؼِسات آهْظـی هتماضی تْؼظ زیگط اػضای هحتطم ُیات ػلوی اطویٌاى حاصل ًوایس.
 -3ایي فطصت ـؿ هاَُ تْزٍ ّ ؼَ هاَُ ؼْم تط اؼاغ گعاضؾ پیفطفت کاض ّ هٌْط تَ کؽة هْافمت
زضج همالَ زض هجلَ تا ایٌسکػ  ّ ISIتاییس گطٍّ ّ زاًفکسٍ ّ تا تصْیة ـْضای ضّاتظ تیي الولل تا هعایای
فطصت هطالؼاتی لاتل توسیس تْزٍ ّ ؼَ هاَُ چِاضم ًیع تط اؼاغ گعاضؾ پیفطفت کاض ّ هٌْط تَ کؽة
هْافمت زضج همالَ زض هجلَ تا ایٌسکػ  ّ ISIتاییس گطٍّ ّ زاًفکسٍ ّ تا تصْیة ـْضای ضّاتظ تیي الولل تا
هعایای فطصت هطالؼاتی لاتل توسیس هی تاـس.

پروژه تحقیقاتی

 -عنىان طرح و پروژه تحقیقاتی فرصت مطالعاتی:

ذالصَ ططح تحمیماتی تَ صْضت جساگاًَ ّ حساق زض  5صفحَ ـاهل هْاضز ظیط ضویوَ گطزز:
 -1ططح هْضْع ّ ًتایج هْضز ًظط اظ تحمیك
 -2هْضز اؼتفازٍ پطّژٍ تحمیماتی تطای زاًفگاٍ
 -3هْضز اؼتفازٍ پطّژٍ تحمیماتی تطای جوِْضی اؼالهی ایطاى
 -4ؼاتمَ ػلوی تحمیك اًجام ـسٍ تا شکط هآذص
 -5هٌاتغ ّ هآذص ػلوی کَ زض اجطای ایي تحمیك هْضز اؼتفازٍ لطاض ذْاُس گطفت
 -6پیؿ تیٌی ظهاى الظم تطای اجطای کاهل تحمیك
 -7شکط زلیل زض ضاتطَ تا اًتراب هحل فطصت هطالؼاتی

امتیاز ارتقاء

کمیتو منتخب
دانشکذه/پردیس

فرمهای ارتقاء

کمیتو تخصصی

اهتیاظات کؽة ـسٍ اظ هازٍ 1
اهتیاظات کؽة ـسٍ اظ هازٍ 2
اهتیاظات کؽة ـسٍ اظ هازٍ 3
هجوْع اهتیاظات کؽة ـسٍ :

امضای رئیس دانشکذه

امضای رئیس کمیسیىن

