فرم شمبره ()1
درخواست تبسيس انجمن علمي
(ايه فرم ببيد تًسط َيئت مًسس اوجمه تكميل شًد ي مًاردي است كٍ مصًة كميسيًن بًدٌ ي تىظيم ي
ارسبل آن ضريري است در ضمه فبيل  wordآن در سبيت َبي ايه دبيرخبوٍ مًجًد مي ببشد)

 -1وبم اوجمه(فبرسي) :
ً -2بم اًجوي (اًگليسي):
-3
* -3اسبهي اػضبي ّيئت هَسس)حذاقل ً 5فش)

 -4تؼشيف اًجوي :

* -5داليل ٍ ضشٍست تشنيل اًجوي ( ثيبى هسئلِ) ثِ تفصيل ًَشتِ شَد ٍ ايٌنِ اًجوي قشاس است ثهِ ههِ
ًيبصي پبسخ دّذ ٍ هِ مبستي سا سفغ ًوبيذ:

 -6آيب دس حبل حبضش سشتِ هصَثي ثب ػٌَاى اًجوي دسخَاستي شوب دس ايشاى ٍجَد داسد؟
دس صَست هثجت ثَدى جَاة ثِ سَاالت صيش پبسخ دّيذ:
الف – سبثقِ تبسيس ايي سشتِ دس ايشاى هٌذ سبل است؟
ة – مذام داًشگبّْب ٍ دس هِ هقبطؼي دس ايي سشتِ داًشجَ هي پزيشًذ؟
ج – آيب تخويٌي اص تؼذاد فبسؽ التحصيالى ايي سشتِ دس ّش سبل داسيذ؟
د – آيب تخويٌي اص تؼذاد مل فبسؽ التحصيالى ايي سشتِ دس ايشاى داسيذ؟
 -7هِ تخويٌي دس هَسد جوؼيت اػضبي اًجوي دس آيٌذُ داسيذ؟

 -8اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبي اًجوي :
الف -ثشًبهِ اًجوي دس مَتبُ هذت :

ة -ثشًبهِ اًجوي دس ثلٌذ هذت :

 -9هبست فؼبليتي ٍ سبصهبًي اًجوي سا سسن ًوبئيذ( .ضويوِ مٌيذ)

 -10اًَاع ػضَيت دس اًجوي ٍ ششايط ّش مذام سا ثٌَيسيذ.

 -11هَجَدي اًجوي دس ثذٍ تبسيس هقذس است؟
* -12هِ ساّْبيي ثشاي تبهيي هخبسج اًجوي دس ًظش داسيذ؟

 -13حق ػضَيت سبليبًِ اًجوي ثشاي سطَح هختلف هقذس خَاّذ ثَد؟
* -14مويتِ ّبي هَسد ًظش دس اًجوي سا هشخص فشهبييذ (صهبى ثٌذي سبالًِ ًحَُ تشهنيل آًْهب ٍ شهشح
ٍظبيف ّش مويتِ سا رمش مٌيذ )

.
*-15ساّنبسّبي حل اختالفبت احتوبلي( ػلوي يب صٌفي) ثيي اػضب سا هشخص فشهبييذ.

* -16ساّنبسّبي حل اختالفبت احتوبلي ثيي سشتِ اي ٍّوپَشبًي ثب سبيش سشتِ ّب سا اػالم فشهبييذ.

 -17ثب هِ اًجوٌْبي ػلوي دس داخل ٍ خبسج اص مشَس ّونبسي خَاّيذ داشت؟
* -18هستٌذات اًجوي دس خبسج مشَس سا ضويوِ فشهبييذ:

-19آيب دس گزشتِ جْت دسيبفت هجَص اًجوي صٌفي اص ٍصاست مشَس اقذام مشدُ ايذ؟
 -20آيب دس حبل حبضش اًجوي ثب ايي ًبم ٍ ثصَست صٌفي دس حبل فؼبليت است؟
*-21لطفب" آدسس اًجوي سا ثٌَيسيذ؟
ضشٍسي است هحل اسنبى اًجوي دس  5سبل آيٌذُ ساهستٌذ اػهالم فشهبييهذ ( .هلهل شخصهي – داًشهگبُ-
داًشنذُ-ثيوبسستبى ٍيب هشمض تحقيقبت)

 -22شوبسُ توبس ٍ ًوبثش:
* -22لطفب" ضوي تؼييي اػضب ي پيَستِ اًجوي ًبهِ هَافقت اًجوي ّبي ػلوي هبدس ٍ يب هشتجط ثب اّذاف
ٍ ثشًبهِ ّبي اًجوي دسخَاستي سا ضويوِ فشهبييذ.

 -23لطفب" ًبهِ دسخَاست ٍ تبسيس اًجوي ثب اهضبء مليِ اػضبء ّيئت هَسس سا ضويوِ فشهبئيذ.

 -24فشم شوبسُ  2تَسط ّشيل اص اػضبي هحتشم ّيئت هَسس تنويل گشدد.

فرم شمبره ()2
مشخصبت هيئت موسس

(تًجٍ كىيد َر كدام از اعضبي َيئت مًسس ببيد يك فرم را كبمل ومبيىد).

متقبضي تبسيس انجمن :

اسبمي سبير اعضبء هيئت موسس :
-5

-1
-2

-6

-3

-7

-4

-8

الف -مشخصبت فردي :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :
جٌسيت :
تبسيخ تَلذ:
شوبسُ شٌبسٌبهِ ٍ هحل صذٍس:

ًبم پذس:
شوبسُ مذ هلي:
هحل تَلذ:
:

تبثؼيت :
شغل :
آدسس ٍ شوبسُ تلفي هحل مبس :
آدسس ٍ شوبسُ تلفي هٌضل :

شوبسُ تلفي ّوشاُ:
ًشبًي پست النتشٍ ًيني:
ة -تحصيالت( كليه مقبطع دانشگبهي):
كليههه مقههبطع تحصههيلي دانشههگبهي مههذا
مشخص فرمبييذ.

:

اخههش هههذد دانشههگبهلبي محههر تحصههير ا د

ههذ

يههر

مذ

تحصيلي

سب اخش

دانشگبد

كشو

ج -سواثق مذيريتي:

د -سواثق آمو هي:

د– سواثق پژ هشي ،كتت مقبالت :

خَاّشوٌذاست ّشيل اص اػضبءّيئت هَسس هذاسك صيش سا ثِ ّوشاُ فشم هشخصبت اسسبل ًوبئيذ:
 يل قطؼِ ػنس فتَمپي شٌبسٌبهِ ٍ مبست هلي فتَمپي آخشيي هذسك تخصصي -فتَمپي حنن مبسگضيٌي (شبغليي داًشگبّْب ٍ هَسسبت دٍلتي)

ثِ مذ هلي

هتقبضهي تبسهيس

ايٌجبًت

فشصًذ

اًجوي ػلوي

هتؼْذ هي گشدم ضوي ًظبست ثهش سًٍهذ فؼبليهت اًجوهي دس آيٌهذُ اص

ثشٍص ّش گًَِ اختالف دس ثيي اػضب جلَگيشي ٍ دس صَست ثشٍص دس حهل آى هشهبسمت الصم سا داشهتِ
ثبشن .

اهضبء ٍ تبسيخ

