عٌَاى سٌس:

فرم تقاضاي استفادٌ از تسهيالت
شركت در كىفراوسهاي بيهالمللي
باشگاٌ پژيهشگران جًان
ضوبضُ سٌس:
AE_FO_08
ٍيطايص 1 :

ٍضعيت ثبظًگطي ٍ چبح سٌس:
تبضيد ثبظًگطي

تْيِ كٌٌسُ

زاضًسُ سٌس:
زثيطذبًِ ثبضگبُ

تأييس كٌٌسُ

تأييددس ًوبيٌددسُ تصَيتكٌٌسُ
هسيطيت

هْط هستٌسات:

عنوان سند:
فطم تقبضبي استفبزُ اظ تسْيالت
ضطكت زض كٌفطاًسّبي ثييالوللي
ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى

شماره سند:
شماره بازنگري1 :

صفحه 1 :از 2

فطم  : AE_FO_08اعالعبت هطثَط ثِ حضَض عضَ زض كٌفطاًس ثيي الوللي (هبزُ  7آئييًبهِ)
ضوبضُ عضَيت:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي:

تبضيد اعتجبض عضَيت:

عٌَاى كبهل هقبلِ:

كس ضّگيطي:

ًبم كٌفطاًس:

تبضيد ثطگعاضي كٌفطاًس:

كطَض ثطگعاض كٌٌسُ:

سرٌطاًي 

ًحَُ اضائِ هقبلِ زض كٌفطاًس:

اضائِ زٌّسگبى هقبلِ هصكَض ً ....فط ثَزُاًس كِ ايٌجبًت ًفط  ...اضائِ زٌّسگبى هيثبضن

ّعيٌِ ثجت ًبم (عجق فيص ضسوي كٌفطاًس):

پَستط 

آزضس ٍة سبيت كٌفطاًس:

آزضس زقيق هحل سکًَت:

ّعيٌِ ثليظ ضفت ٍ ثطگطت َّاپيوب:
تلفي هٌعل:

ّعيٌِ عَاضض ذطٍج اظ كطَض:

تلفي ّوطاُ:

جوع كل ّعيٌِ ّب:

E-mail:
هساضك الظم (فبيل هساضك ثصَضت  PDFضويوِ گطزز)

 )1فبيل هساضك هطثَط ثِ پصيطش ٍ يب زعَتٌبهِ اظ ّوبيص
 )2ضوبضُ ضَضاي پژٍّطي تبئيس كٌٌسُ ّوبيص ............... :تبضيد ضَضاي پژٍّطي....... :
 )3فبيل اصل هقبلِ (زض صَضت تغييط)
 )4فبيل كتبثچِ هجوَعِ هقبالت كٌفطاًس
 )5فبيل هساضك هطثَط ثِ گَاّي ًحَُ اضائِ هقبلِ (سرٌطاًي يب پَستط هطرص ضسُ ثبضس) زض كٌفطاًس
 )6فبيل اسکي ثليظ َّاپيوب
 )7فبيل اسکي فيص ّعيٌِ ثجت ًبم

ايي قسوت تَسظ هسئَل يب كبضضٌبس ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى ٍاحس زاًطگبّي پس اظ ضٍيت كبهل هساضك ،تکويل ضَز
 -1هساضك كبهل ٍ صحت آًْب :هَضز تبئيس است  هَضز تبئيس ًيست 
ً -2بم "ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى" زض كٌبض ًبم زاًطگبُ آظاز اسالهي زض هقبلِ  :شكط ضسُ 

شكط ًطسُ 

ً -3حَُ اضائِ هقبلِ :سرٌطاًي  پَستط  هَضز تبييس هيثبضس.
 -4اضائِ زٌّسگبى هقبلِ هصكَض ً ..................فط ثَزُ اًس كِ ًبهجطزُ ًفط  ......................اضائِ زٌّسگبى هيثبضس.
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عنوان سند:
فطم تقبضبي استفبزُ اظ تسْيالت
ضطكت زض كٌفطاًسّبي ثييالوللي
ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى

شماره سند:
شماره بازنگري1 :

صفحه 2 :از 2

 -5ضطكت ًبهجطزُ زض ايي كٌفطاًس :هَضز تبييس هيثبضس هَضز تبييس ًويثبضس
 -6زضجِ كٌفطاًس :عبلي ذَة  ضعيف 
 -7هجلغ اعغبئي هحبسجِ ضسُ عجق آئييًبهِ اعغبي تسْيالت.............................. :

ايي قسوت تَسظ هسئَل ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى ٍاحس زاًطگبّي پس اظ ثطگعاضي ضَضاي ثبضگبُ ٍ تغجيق فبيلّب ثب اصل
هساضك ،تکويل هيضَز
ثب تَجِ ثِ ضأي ثبضگبُ پژٍّطگطاى جَاى ٍاحس  ..........ضوبضُ  .................هَضخ  ............هقطض گطزيس:
هجلغ  .........................ضيبل ثبثت تسْيالت ثِ ًبهجطزُ تعلق گيطز.
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