
 

 باسمه تعالی                                 

 از کشور  خارج شرکت در گردهمایی علمی بین المللی  درخواست فرم                             

 اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز                   
 

 ................................................................. .....................  جناب آقاي/سرکار خانم    محترم گروه ئیسر
 

تقاضی شرکت و ارائه مقاله تحت عنوان  باسالم، احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب  ...........................................................................  م

علمی  در کنفرانس............................................................................................................. ...........................................................................................................................

 ..........................................................................  می باشم..........................................................................................................................................................

................... (شمسی) ....................................  در کشور ............................................ شهر     این کنفرانس در تاریخ (میالدي)  .............  

ور از نظر آموزشی و ایام مذک ضمناً در  ......................................... برگزار خواهد گردید. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام مقتضی مبذول گردد.

گواهی پذیرش مقاله و فرم تکمیل شده  هماهنگی هاي الزم صورت گرفته است . همچنین ،تمهیدات الزمبا انجام برگزاري کالس هاي جبرانی 

 به پیوست تقدیم می نمایم.و صفحه اول مقاله با ذکر نام دانشگاه صنعتی شیراز  2شماره 

 
 :امضاءو  تاریخ

 
 

  ...................................................... کدهدانشرئیس محترم  
 

 .با سالم، احتراماً ضمن تایید موارد فوق و انجام هماهنگی هاي الزم، به استحضار می رساند که سفر ایشان از نظر گروه بالمانع  می باشد
  رئیس گروه ءامضا وتاریخ 

 
 شیراز صنعتی دانشگاهو فناوري معاون محترم پژوهشی 

.............  از نظر این دانشکده بالمانع است. مراتب جهت طرح در .............................................................................باسالم، احتراماً مسافرت علمی خانم / آقاي  
 شوراي پژوهشی دانشگاه اعالم میگردد.

 
 :رئیس تاریخ/امضاء/ 

 
 

 شماره:                                                                                     حترم حراست دانشگاه صنعتی شیراز مسئول م
 تاریخ:                                                                                                                                                     

 

با مسافرت علمی خانم / آقاي ......................................... لطفاً ................................ حتراماً با توجه به موافقت شوراي پژوهشی دانشگاه مورخ، اباسالم
به پیوست  دواعالم گردد. ضمناً فرم شماره دانشگاه و فناوري ونت پژوهشی ترتیبی اتخاذ فرمایید اقدام الزم معمول گردیده و نتیجه به حوزه معا

 ارائه شده است.
 

 با احترام                                                                                             
 سید جعفر روزگاردکتر                                                                                                

 دانشگاهو فناوري معاون  پژوهشی                                                                                                
                                                                                                    

                                                                                                                  
 

 1شماره  



 
 باسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی شیراز
 خارج از کشور بین المللی متقاضی شرکت در گردهمایی هاي علمیعضو هیئت علمی مشخصات فرم 

 فرد مشخصات -1
 

                     تولد:          و محل سال                                      : /محل صدورشماره شناسنامه                          نام خانوادگی :نام و 

عنوان                  :مرتبه علمی                              :وضعیت استخدامی                   مذهب:      :                نام پدر

                                        : رشته تحصیلی وآخرین مدرك              أهل:توضعیت                                                     :                 /سمتشغلی

 کد ملی:                                  کد پستی محل سکونت:                                           :سال و محل اخذ

 مشاغل قبلی و خالصه سوابق:

 

 

 شماره تلفن:/ آدرس محل کار 

 شماره تلفن :کدپستی محل سکونت/  /آدرس محل سکونت

 ان با وي تماس گرفت :فردي که در مواقع ضروري بتوآدرس و تلفن  ،نام و نام خانوادگی

 

 وتوضیح مختصر از برنامه سفرمشخصات گردهمایی  -2
 :  گردهماییعنوان 

         :(میالدي و شمسی) گردهماییبرگزاري تاریخ محل و 

 

 :ا آنها مالقات صورت خواهد پذیرفتب احتماالً افرادي که
 

 نام و سمت افراد همراه:
 

 سال گذشته  2هاي علمی بین المللی خارج از کشور در  سوابق شرکت در گردهمایی - 3       
 

 نام مقاله ارائه شده در کنفرانس تاریخ برگزاري کشور میزبان برگزارکننده عنوان کنفرانس

     

     

 

 نام کشور هایی که قبالً به آنها مسافرت داشته اید با ذکر علت مسافرت: - 4        
 
 

ان مقیم خارج اعم از اقوام یا دوستان ایرانی دیدار خواهید داشت؟ در صورت مثبت بودن مشخصات کامل آیا در این سفر با ایرانی -5
 و نسبت خود با ایشان را توضیح دهید.

 

 

در صورت هرگونه برخورد اینجانب متعهد می شوم پس از شرکت در گردهمایی، گزارش علمی سفر خود را به دانشگاه ارسال نمایم و در خاتمه 
پلیس و یا سایر مراجع و تماس هاي غیر مترقبه با اینجانب سریعاً نمایند گی جمهوري اسالمی را مطلع نمایم و در پایان سفر گزارش کامل  توسط

  قرار دهم. دانشگاه در اختیار حراست را آن
 امضاء:و تاریخ

 

 2  شماره 
 



 
 

 باسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی شیراز
 بین المللی درخارج از کشور یشرکت در گردهمایی هاي علمفرم گزارش علمی 

 
 

 :خدمتمحل :                           علمی مرتبه                                                             نام خانوادگی :نام و 
 

 نام گردهمایی که در آن شرکت کردید:
 

 تاریخ شروع و خاتمه:
 

 محل گردهمایی:

 ایی(کنفرانس، سمینار و ...) را شرح دهید:تاریخچه گردهم

 

 یوست نموده و یا توضیح دهید:پخالصه اي از برنامه گردهمایی شامل موارد زیر را 

 :گردهماییمقاالت ارائه شده در ) تعداد الف

 :) ارزیابی کلی و دستاوردهاي علمی از شرکت در گردهماییب

 

 :و تاریخچه میزبان گردهمایی کشور میزبان وهشی) در صورت امکان اطالعات از نظام آموزشی و پژج

 
  آیا در طول مسافرت مورد یا موارد خاصی از قبیل مفقود شدن وسایل شخصی و  یا برخورد با پلیس یا نیروهاي امنیتی بوجود آمده است؟ د)

 

 
 

 

 

 نظرات و پیشنهادات: سایر -
 
 
 
 

 جمع بندي و نتیجه گیري: -
 
 
 

 

د که شرکت کننده در گردهمایی علمی، اطالعات، آموخته ها و تجربیات علمی و عملی خود را به نحو تعیین شده در بدینوسیله تأیید می شو
 بوده است.     □ضعیف      □متوسط    □اختیار دانشجویان  و اعضاء هیئت علمی رشته مربوطه قرار داده و نتیجه آن خوب  

 

 گروه: نام و نام خانوادگی و امضاء  رئیس          
 تاریخ: 

 

 

  3 شماره



 


