فرم شماره 1

فرم درخواست شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور
" جهت تسريع وتسهیل انجام امور مربوطه اين فرم را با دقت مطالعه و تکمیل فرموده و بهمراه مدارک مورد نیاز  ،بطور كامل ارايه فرمايید".

مشخصات فرد
دانشکده

نام و نام
خانوادگي

گروه

آخرين مدرک

مربوطه

تحصیلي

رشته تحصیلي

رتبه

نوع استخدام

علمي
هيات علمي
رسمي _ پيماني
_ آزمايشي _
تعهد خدمت _
ضريب k
تمام وقت  -غير
تمام وقت
*آدرس الکترونیکي:

* تلفن تماس:
مشخصات همايش
* نام همايش (فارسي)
* نام همايش (التین)
* تاريخ برگزاري (فارسي)
* تاريخ برگزاري (التین)
* برگزار كننده همايش (فارسي)
* برگزار كننده همايش (التین)
* كشور و شهر برگزار كننده (التین)
* مدت زمان همايش
* آدرس الکترونیکي همايش
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مشخصات مقاله
* تعداد مقاالت پذيرفته شده در همايش
رديف

عنوان مقاله

اسامي نويسندگان به

( فارسي – التین )

ترتیب

نحوه ارايه

مقاله حاصل از فعالیت

سخنراني

طرح تحقیقاتي :دانشگاه /

پوستر

مركز تحقیقاتي
پايان نامه :نام
دانشجو ..........مقطع..........
غیره :توضیح
بدهید

سخنراني

طرح تحقیقاتي :دانشگاه /

پوستر

مركز تحقیقاتي
پايان نامه :نام
دانشجو ..........مقطع..........
غیره :توضیح بدهید

ساير موارد

 -***1آيا عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي (بورد) هستيد؟
 -***2آيا در جشنواره رازی ،خوارزمي و يا پژوهشي دانشگاه کسب رتبه نموده ايد؟
-***3آيا استاد نمونه کشوری منتخب وزارت متبوع مي باشيد؟
 -***4آيا بعنوان سخنران مدعو شرکت مي نماييد؟

بلي 
بلي 
بلي 
بلي 

*** در صورتيكه عضو بورد بودن مي بايست ابالغ وزير محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارايه گردد.
*** تصوير گواهي مربوطه ارايه گردد.
*** تصوير دعوتنامه مربوطه ارايه گردد.
امضاء و اثرانگشت متقاضي/تاريخ
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خير
خير
خير
خير
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فرم ويژه عزيمت كنندگان به خارج از كشور
نام خانوادگي قبلي:

نام پدر:

نام :

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

محل صدور:

مذهب:

وضعیت تاهل:

آخرين مدرک تحصیلي:

رشته:

سال و محل اخذ:

وضعیت استخدامي:

عنوان پست سازماني:
نشاني و شماره تلفن محل كار:
نشاني و شماره تلفن محل سکونت:
شماره تلفن همراه:

" فرم حراست "
عنوان پست سازماني:
نشاني و شماره تلفن محل كار:
نشاني و شماره تلفن محل سکونت:
شماره تلفن همراه:
نام ونام خانوادگي همسر:
مدرک تحصیلي:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

شغل:

تعداد فرزندان:

تاريخ تولد:

نشاني و شماره تلفن محل كار:
هدف از مسافرت:

كشور:

تاريخ شروع :

تاريخ خاتمه:

وسیله مسافرت:

مسیر:

شهر:
نحوه تامین مخارج:

محل اسکان:
اسامي همراهان:

چنانچه قبال مسافرت خارجي داشته ايد ،توضیح دهید. در صورتي كه جهت ارائه مقاله مسافرت مي نمائید عنوان مقاله و نحوه ارائه آن را بیان كنید(پوستر،كنفرانس و)...3

فرم شماره 1
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-چنانچه جهت ادامه تحصیل مسافرت مي نمائید رشته ،دانشگاه ،مقطع ،نحوه پذيرش و ...را توضیح دهید.

-در صورت استفاده از فرصت مطالعاتي ،نام دانشگاه ،موضوع تحقیق و  ...را بنويسید.

امضاء :
تاريخ :
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