
  بسمه تعالي
  
  

  لطفاً فرم تكميل شده را همراه با مدارك زير به دانشكده تحويل فرمائيد:
  دعوتنامه شركت در كنفرانس / دوره / همايش علمي  .1
 نامه پذيرش مقاله يا پوستر .2

 فرم حق ثبت نام  .3

 يك نسخه از اصل مقاله  .4

 مراجعه به دفتر حراست و تكميل فرم توصيه هاي ايمني سفر .5
  

خواهشمند است حداكثر يك ماه پس از بازگشت نسبت به 
سرپرست تسويه حساب و ارائه گزارش مأموريت از طريق 

 مركز تحصيالت تكميليدانشكده به  تحصيالت تكميلي
 دام فرمائيد.دانشگاه اق



  و ارائه مقاله دانشجويان دكترا ست شركت فرم درخوا
  در مجامع علمي و بين المللي (خارج از كشور)

  هفته قبل از برگزاري  3وصول فرم و پيوست ها به مركز تحصيالت تكميلي حداقل 
  ضروري است  - بدون احتساب فرصت اخذ ويزا -مجمع

  

  رئيس محترم مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه
  

  نامه پذيرش قطعي مقاله (عنوان)  احتراماً به پيوست 
................................................................................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  غير بورسيه    .....................بورسيه  ........................دانشجوي دوره دكتراي دانشكده........................به شماره دانشجويي   ........................و مدارك آقاي / خانم 
    ..............................................................................................................................................................................................................................كنفرانس  متقاضي شركت در

برگزار مي شود، ايفاد مي گردد.  بر اساس مفاد دعوتنامه و مقاله، موارد    ........................كشور    ........................(هجري شمسي) در شهر  ........................كه در فاصله 
  ) دانشكده رسيده است.     ........................زير به تأييد كميته تحصيالت تكميلي (جلسه مورخ

  نيست. است اعتبار علمي سمينار و كنفرانس مورد تأييد  - 1
  شود.نمي شود مي المللي برگزار مجمع مورد نظر در سطح بين - 2
  ندارد.  دارد موضوع سمينار با فعاليت و تخصص متقاضي ارتباط مستقيــم - 3
  نيست. است شركت دانشجو در مجمع مفيد   - 4
  نيست. است داوري مجمع بر اساس مقاله كامل   - 5
  ندارد. دارد  متقاضي آشنايي كافي به زبان مورد استفاده در مجمع علمي  - 6
  نيست.  است مقاله ارائه شده مبتني بر تحقيقات رساله متقاضي در مرحله پژوهشي  - 7
  نيست.  است مولفان مقاله محدود به دانشجو و استادان راهنما   (و در صورت ضرورت همكاران گروه تحقيقاتي) - 8
  نشده است. شده است  وابستگي سازماني به دانشگاه صنعتي اصفهان در مقاله ذكر  - 9
  نشده است. شده است داخلي يا خارج از كشور توسط نويسندگان مقاله ارائههمايش مقاله مورد نظر قبالً در  - 10
 پوستر مي باشد.   شفاهي نحوه ارائه به صورت -11

  
  

  كل بهاي بليط (ريال)  معادل ريالي بخش ارزي  بخش ارزي  مبلغ ريالي  بهاي بليط )الف

          
  

  
  معادل ريالي   ارزي مبلغ  حق ثبت نام) ب

      
  

  معاون محترم پژوهش و فناوري
  غير بورسيه      ........................................................................مركز/ دانشگاه/  مراتب در خصوص نامبرده  دانشجوي بورسيهاعالم مي دارد  بدينوسيله 

  بال مانع است.   با هزينه شخصي  جهت دريافت كمك هزينه پژوهشي 
    توضيحات:

  دانشكدهنام و امضاء رئيس مركز تحصيالت تكميلي 
  تاريخ:                                                                               

  رم دفتر همكاريهاي علمي بين الملليرئيس محت
  موارد جهت بررسي و اقدام مناسب مورد تأييد مي باشد. 

  شگاهدان معاون پژوهش و فناورينام و امضاء                                                                                                                                       
  تاريخ:                                                                              

  


