فرم درخواست شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
" لطفا جهت تسریع وتسهیل انجام امور مربوطه این فرم را با دقت مطالعه و تکمیل فرموده و به همراه مدارک مورد نیاز،به طور
کامل به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه فرمائید".
رشته تخصصی یا فوق تخصصی:

نام و نام خانوادگی:
مرتبه علمی :استاد

دانشیار

استادیار

عضو هیات علمی گروه:

مربی

غیر هیات علمی
بیمارستان:

دانشکده:
نوع استخدام:

رسمی 

پیمانی 

ضریب  K

تلفن تماس فوری:
آدرس:
Email:
شماره حساب بانکی:
عنوان همایش:
آدرس اینترنتی سایت همایش:
تاریخ برگزاری همایش:
محل برگزاری همایش:
تعداد مقاالت پذیرفته شده فرد متقاضی در همایش:
ردیف
نام مقاله

نویسندگان

ارائه(سخنرانی/پوستر)

آیا مقاله (مقاالت فوق) جهت ارائه همزمان در همایش های دیگری مورد بررسی است؟

آیا مقاله (مقاالت) فوق قبال" در همایش داخل یا خارج از کشور ارائه شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب  ،نام و تاریخ
همایش را ذکر کنید:

آیا مقاله (مقاالت) فوق قبال" درمجله داخلی یا خارجی چاپ شده است ؟ در صورت مثبت بودن جواب  ،نام مجله و تاریخ
چاپ را ذکر کنید:

آیا در حال حاضر در ماموریت بسر می برید ؟
بلی 

خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ موارد زیر را مشخص نمائید:
تاریخ شروع ماموریت :

تاریخ خاتمه ماموریت :

با توجه به دستورالعمل جدید شورای پژوهشی خالصه مقاله ارائه شده در همایش خارج از کشور بایستی طرح تحقیقاتی یا
پایان نامه دانشجویـی باشد لطفــا جهت دسترسی آسانتر ،موارد زیر را تکمیل نمائید:
کد طرح تحقیقاتی یا پایان نامه دانشجویی
تاریخ تصویب طرح یا پایان نامه
(لطفا یک کپی از صفحه اول پایان نامه ضمیمه فرمائید)

این قسمت توسط معاون پژوهشی دانشگاه تکمیل می شود:
در صورت کامل بودن هر گزینه؛ آنرا را عالمت بزنید:
مدارك مورد نياز جهت تخصيص ارز شركت در همايش هاي خارجي
 فرم تکمیل شده درخواست شرکت در همایش) فرم ضمیمه)
 فالپی خالصه مقاله یا مقاالت پذیرفته شده در همایش
 CV متقاضی
 نامه پذیرش مقاله))Acceptance Letter
مدارک فوق بررسی شد.با شرکت نامبرده در کنگره مزبور موافقت می شود.

نام ونام خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه
امضاء

