« پرسشنامه دوره فرصت مطالعاتی و شرکت در مجامع علمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند »
-1مشخصات داوطلب :
نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره شناسنامه :

محل صدور شناسنامه :

تاریخ تولد :

محل تولد :

وضعیت تأهل :

تعداد فرزندان :

وضعیت استخدامی  :رسمی  پیمانی  ضریب  K

تاریخ استخدام :

تاریخ آخرین ارتقاء :

مدت خدمت :

سمت دانشگاهی :

غیرتمام وقت  /تمام وقت

نام دانشگاه محل خدمت کنونی :

-2مشخصات محل مأموریت :
نام کشور :
نام دانشگاه  /مؤسسه :
مدت اقامت در محل مأموریت :
تاریخ شروع و خاتمه مأموریت :


فتوکپی تأییدیه دانشگاه برای این مأموریت ضمیمه شود.

غیر رسمی  /رسمی

عنوان طرح مورد تحقیق در دوره فرصت مطالعاتی
الف -عنوان طرح به فارسی :

ب -عنوان طرح به انگلیسی :


خالصه طرح تحقیقاتی ضمیمه شود.

لطفاً ضرورت دوره و نتایج کاربردی آن برای گروه ،دانشکده و دانشگاه به طور خالصه در  052کلمه توضیح داده شود.

میزان آگاهی به زبان انگلیسی :
صحبت کردن
عالی

خوب

خواندن

متوسط

ضعیف

عالی

خوب

نوشتن
ضعیف

متوسط

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

میزان آگاهی به سایر زبانهای خارجی :
صحبت کردن

نوع زبان
عالی

خوب

متوسط ضعیف

خواندن
عالی

خوب

متوسط ضعیف

نوشتن
عالی

خوب

متوسط ضعیف

-3درجه علمی و آخرین مدرک تحصیلی داوطلب :
نوع مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
نام مؤسسه آموزشی محل تحصیل :
نام کشور محل تحصیل :

 -4تألیفات و مقاالت علمی داوطلب :
عنوان اثر

مقاله

کتاب

ناشر

تاریخ انتشار

تألیف

ترجمه

 -5مأموریتهای مطالعاتی  5سال گذشته داوطلب :
نوع مأموریت
بورس



مدت مأموریت

دوره فرصت

دوره کمتر از 02

مطالعاتی

روز

فتوکپی آخرین حکم مأموریت ضمیمه شود.

کنگره  /سمینار

از تاریخ

تاتاریخ

کشور محل
مأموریت

 -6نظریه شورای پژوهشی  /کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه :

 -7نام و امضاء اعضای شورای پژوهشی  /کمیته بورس  /شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه :

-1
-0
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تعهدنامه
اینجانب  .............................................با تکمیل پرسشنامه فوق تقاضای شرکت در  ............................................................................را
برای مدت  .......................نموده ،بدینوسیله تعهد می نماید که در پایان مأموریت خود گزارش کامل اقامت خود در خارج از کشور را
عالوه بر دانشگاه مؤسسه خود برای معاونت پژوهشی دانشگاه و شورای مجامع علمی بین المللی نیز ارسال نمایم.

تاریخ :

امضاء :

