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« باسمه تعالی »

الف -شناسنامه مسابقه:
رشته و گرایش مسابقه (به زبان فارسی):
رشته و گرایش مسابقه(به زبان انگلیسی):
گروه (های) آموزشی مرتبط:
به فارسی:

به فارسی:

کشور

محل برگزاری مسابقه:

شهر

به انگلیسی:

به انگلیسی:

به فارسی:

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده:

به انگلیسی:

تاریخ برگزاری مسابقه :به هجری شمسی :از

.......................................................................

لغایت

...................................................................................

به میالدی  :از

..............................................................................

لغایت

............................................................................................

تعداد دوره برگزارشده قبلی:

فاصله بین دو دوره متوالی :

حداکثر تعداد مجاز اعضای هرگروه شرکت کننده :

حداکثر تعداد گروه مجاز شرکت کننده از هر دانشگاه:

باالترین رتبه کسب شده گروه در دوره های قبل:

آدرس سایت اطالع رسانی مسابقه:

سوابق و عناوین گروه های ایرانی شرکت کننده در دوره های قبلی مسابقه :

ب -مشخصات دیگر مسابقات نزدیک بین المللی خارج از کشور مشابه  ( :به ترتیب اولویت اهمیت مسابقه )
ردیف

نام مسابقه

کشور میزبان

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

تاریخ برگزاری مسابقه
به هجری شمسی:

به میالدی :

مالحظات
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ج -مشخصات کلی گروه :
نام گروه (به زبان انگلیسی):

نام گروه (به زبان فارسی):
نام واحد دانشگاهی :
امیدبهكسبمقام(اول تا سوم) دراینمسابقات:

ضعیف

متوسط

زیاد

بسیارزیاد

سوابق علمی مرتبط و یا عناوین کسب شده توسط گروه یا اعضاء آن در دوره های قبلی و یا مسابقات مرتبط معتبر دیگر:

د -چكیده شرح عملیات مورد نیاز جهت آمادگی شرکت درمسابقات(:آئین نامه مسابقه و دیگر مدارک احتمالی مورد نیاز به پیوست تحویل گردد) .
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هـ  -مشخصات اعضاء گروه  ( :با رعایت حداکثر تعداد مجاز طبق شرائط ذکر شده هر مسابقه و مفاد آئین نامه )
هـ  -1-اعضاء دانشجوی شاغل به تحصیل در واحد ( با شرط تأمین اکثریت تعداد کل اعضای دانشجویی گروه)
ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت در گروه

شماره دانشجوئی

معدل کل تا
ترم قبل

هـ -2-اعضاء متفرقه از دانش آموختگان واحد و یا دانشجویانمراکز آموزش عالی دیگر
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

گروه آموزشی

دوره تحصیلی رشته تحصیلی سمت در گروه

شماره دانشجوئی

معدل کل تا
ترم قبل
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و  -مشخصات استاد راهنما :
نام و نام خانوادگی :

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی:

وضعیت همكاری:

آدرس پست الكترونیكی:

شماره تماس:
سوابق علمی مرتبط:

ز -هزینه های درخواستی :
ز -1-هزینه های اقامت(با رعایت مفاد آئین نامه)
ردیف

شرح هزینه

1

هزینه غذا

2

هزینه سفر های درون شهری

3

هزینه سفر های بین شهری در کشور مقصد

4

هزینه هتل

تعداد نفرات

هزینه واحد

هزینه کل

(ریال)

(ریال)

جمع کل:

ز -2-هزینه های ثبت نام و سفر (با رعایت مفاد آئین نامه)
شرح هزینه

ردیف

1

هزینه ثبت نام

2

هزینه سفر هوایی برون مرزی

3

هزینه سفر هوایی داخلی

4

ثبت نام

5

روادید

6

بیمه

7

عوارض خروج از کشور

مسیر

تعداد نفرات

هزینه واحد

هزینه کل

(ریال)

(ریال)

جمع کل:

ز -3-هزینه مواد  ،مصالح  ،تجهیزات و  ...مصرفی
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ردیف

شرح مواد  ،مصالح  ،تجهیزات و ...

واحد

مشخصات فنی

مقدار

هزینه واحد

هزینه کل

(ریال)

(ریال)

جمع کل:

ز -4-تجهیزات غیر مصرفی ( تجهیزات خاص مربوط به مسابقات که خرید آنها از محل بودجه تجهیزات آزمایشگاهی ممکن نیست).
ردیف

شرح تجهیزات

مشخصات فنی

واحد

مقدار

هزینه واحد

هزینه کل

(ریال)

(ریال)

جمع کل (به ریال):

ز -5-هزینه های متفرقه (با رعایت مفاد آئین نامه)
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ردیف

واحد

شرح هزینه

مقدار

هزینه واحد

هزینه کل

(ریال)

(ریال)

جمع کل (به ریال):

جمع کل هزینه ها ( به ریال) :

ح -حمایت کنندگان مالی ( :با رعایت مفاد آئین نامه )
ردیف

نام حمایت کنندگان

مطالبات در قبال حمایت مالی

درصد حمایت مالی

جمع کل (به ریال):

جمع کل بودجه درخواستی ( به ریال) :
ح :لیست تجهیزات مورد نیاز گروه قابل تأمین از تجهیزات موجود در واحد

مندرجات تكمیل شده در طرح پیشنهادی مورد تأئید اینجانب می باشد.
نامونامخانوادگیمسئول هماهنگیگروه............................................................................................................................. :تاریخ:

...............................................................

امضاء:

میزان حمایت
مالی(ریال)
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مندرجات تكمیل شده در طرح پیشنهادی مورد تأئید اینجانب می باشد.
نامونامخانوادگیاستاد راهنما ............................................................................................................................................................ :تاریخ:

...............................................................

امضاء:

با توجه به بررسی طرح پیشنهادی فوق الذکر و مدارک ارائه شده  ،موارد ذکر شده و میزان هزینه های پیشنهادی به منظور آماده سازی گـروه علمـی
تشكیل شده جهت حضور در مسابقه علمی مذکور ،از نظر گروه آموزشی مرتبط  ،مورد تأئید می باشد.
گروه آموزشی
دانشكده

..................................................

..............................................................

نامونامخانوادگیمدیرگروه..................................................................................... :تاریخ:

...............................................................

امضاء:

نامونامخانوادگیرئیس دانشكده..................................................................... :تاریخ:

...............................................................

امضاء:

با توجه به بررسی مندرجات و مدارک فوق الذکر ،طرح موضوع در شورای پژوهشی واحد از نظر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  ،بال مانع است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت ( درصورت عدم پست سازمانی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه توسط مدیر امور پژوهشی):

..............................................................................

امضاء:

با توجه به طرح موضوع شرکت گروه فوق الذکر در مسابقه علمی ذکر شده ،نتیجه زیر طبق صورتجلسه پیوست مورد تصـویب شـورای
پژوهشی واحد قرار گرفت:
با توجه به بررسی صورت گرفته به دلیل  ، .......................................................................................................................................................................مورد تأئید قرار نگرفت.
در صورت رفع ایرادات پیوست ،مجدداً در جلسه شورای پژوهشی قابل طرح می باشد.
با توجه به تأئید شورای پژوهشی واحد ،مقرر شد جهت اخذ مجوز نهائی  ،مكاتبه الزم با اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه  ،صـورت
گیرد.

نام و نام خانوادگی معاونت پژوهش و فناوری واحد:

..............................................................................

امضاء:

