
 

 

 

ّای الوللی تا سایش وطَسّا ٍ دستیاتی تِ آخشیي یافتِّای علوی تیيفعالیتگستشش ّوچٌیي تِ هٌظَس استمای سغح ویفی آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍ 

الوللی، هساعذتْایی اص عشف داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى دس ّای تیيعلوی تا ّذف تطَیك داًطجَیاى دٍسُ دوتشی تشای اسائِ همالِ دس ّوایص

داًطگاُ هی تَاًٌذ تا ایي ٍ داًطجَیاى دٍسُ دوتشی  آهذُّای ٍصاست علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی تعول  ایي صهیٌِ دس چاسچَب همشسات ٍ آییي ًاهِ

 ضشایظ ٍ ضَاتظ هٌذسج دس ایي آییي ًاهِ دس ّوایص ّای علوی تیي الوللی خاسج اص وطَس ضشوت ًوایٌذ.

 : شرایط هتقاضی1هادُ 

 داًطجَ، غیش تَسسیِ ٍ ضاغل تِ تحصیل تاضذ. -1

 جاهع سا تا هَفمیت گزساًذُ تاضذ. آصهَى -2

 ًَیسٌذُ اٍل یا دٍم همالِ تاضذ؛ تشای ّش همالِ صشفا یه ًفش هی تَاًذ اص تسْیالت استفادُ ًوایذ. -3

 هسلظ تِ صتاى اًگلیسی تاضذ. -4

 داضتِ تاضذ. ًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاىًطاًی داتاییذ استاد ساٌّوا ٍ تا تا ضذُ دس ٍتگاُ ّای تخصصی هشتَعِ ًوایِ حذالل یه همالِ هعتثش  -5

 : شرایط ّوایش2هادُ 

 ّوایص دس سغح تیي الوللی تشگضاس ضذُ ٍ داسای واسگشٍُ علوی تاضذ. -1

 صهاى تشگضاسی ّوایص دس هحذٍدُ سٌَات هجاص تحصیلی داًطجَ تاضذ. -2

 : شرایط هقال3ِهادُ 

 همالِ اص سَی دتیشخاًِ ّوایص پزیشش ًْایی ضذُ تاضذ. -1

 تاضذ.یا پَستش پزیشش همالِ دس ّوایص تِ صَست اسائِ ضفاّی  -2

 همالِ تشای ًخستیي تاس تَسظ ًَیسٌذُ )ّا( اسائِ ضَد ٍ پیص اص آى دس ّیچ ّوایطی اسائِ ًطذُ تاضذ. -3

 همالِ تا ًطاًی صحیح داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى اسائِ ضذُ تاضذ. -4

 : هذارک الزم برای بررسی درخَاست تسْیالت 4هادُ 

 هتي واهل همالِ پزیشفتِ ضذُ. -1

 چىیذُ فاسسی همالِ پزیشفتِ ضذُ. -2

 اصل ًاهِ پزیشش ًْایی همالِ. -3

 تصَیش اعالعیِ تشگضاسی ّوایص )حاٍی تاسیخ، هحل ٍ ّضیٌِ ثثت ًام(. -4

 تصَیش صفحِ اٍل همالِ )ّای( چاج ضذُ. -5

 هذسن صتاى اًگلیسی تصَیش -6

 فشم تىویل ضذُ دسخَاست تسْیالت ضشوت دس ّوایص علوی هعتثش خاسج اص وطَس ٍیژُ داًطجَیاى دوتشی -7

 : هراحل درخَاست تسْیالت 5هادُ 

 تىویل واستشي دسخَاست ٍ هذاسن هَسد ًیاص تَسظ هتماضی  -1

 ی داًطىذُتاییذ دسخَاست تَسظ استاد ساٌّوا، هذیش گشٍُ ٍ هعاٍى پژٍّط -2

 هذیش پژٍّطی داًطگاُ ٍ صذٍس هجَص پشداخت تسْیالت.هعاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍسی یا تاییذ دسخَاست تَسظ واسضٌاس ٍ  -3

 

 
 

 

دستورالعمل اعطای تسهیالت شرکت در همایش علمی معتبر خارج از کشور 

 )ویژه دانشجویان دکتری(
 

 حَزُ هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍری



 

 

 الذام هی ًوایذ.َ ضخصا جْت اخز گزسًاهِ ٍ سٍادیذ داًطج :1تَضیح 

تِ هذیشیت آهَصضی داًطگاُ هشاجعِ تایذ طَس هطوَل ًظام ٍظیفِ تشای دسیافت هعشفی ًاهِ جْت هجَص خشٍج هَلت اص و یداًطجَ: 2تَضیح 

 ًوایذ. 

 : دریافت تسْیالت6هادُ 

 سیال، تشخَسداس ضًَذ. 000/000/20داًطجَیاى دٍسُ دوتشی فمظ هی تَاًٌذ دٍ تاس دس عَل تحصیل اص ووه ّضیٌِ پایِ ٍ ّش تاس تِ هثلغ   -1

تا تاییذ ًوایِ ضذُ دس ٍتگاُ ّای تخصصی هشتَعِ یه همالِ هعتثش الصم است  ، چٌاًچِ هتماضی تشای تاس دٍم الذام تِ ضشوت دس ّوایص وٌذ

 تعذ اص ضشوت دس ّوایص لثلی چاج وشدُ تاضذ.، تا ًطاًی داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ  استاد ساٌّوا

اضافی تشخَسداس ضًَذ وِ تاییذیِ اص ووه ّضیٌِ  دس صَستی هی تَاًٌذ عالٍُ تش ووه ّضیٌِ فَقداًطجَیاى ًخثِ ٍ استعذادّای دسخطاى  -2

  دٌّذ. اسائِ هعاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُتِ  سا استعذاد دسخطاى ٍ هذاسن هَسد ًیاص

 صَست دس تَاًذ، هی. ضَد هی ًاهِ پایاى علوی استماء افضایص تاعث وٌگشُ دس داًطجَ ضشوت وِ دّذ تطخیص ساٌّوا استاد صَستیىِ دس -3

 سا( ًام ثثت ٍ تلیظ) داًطجَ گٌگشُ ّضیٌِ تخطی اص خَد گشاًت هحل اص عالٍُ تش ووه ّضیٌِ پایِ، داًطگاُ، پژٍّطی ضَسای هَافمت تا ٍ توایل

 ضَد.  تمثله سال دس سیال 000/000/10 سمف تا حذاوثش

ًسثت تِ دسیافت هشاجعِ ٍ هتماضی حذاوثش دٍ ّفتِ پس اص اًجام سفش تا اسائِ اسٌاد ّضیٌِ تِ حساتذاسی هعاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ  -4

 هثلغ تسْیالت الذام هی ًوایذ.

 تسَیِ حساب هالی : هذارک الزم جْت 7هادُ 

 تصَیش اسائِ گَاّی همالِ -1

 خالصِ( هماالت ّوایص.تصَیش همالِ چاج ضذُ دس هجوَعِ ) -2

 سفش ضاهل: الضِ تلیظ سفت ٍ تشگطت، سسیذ ّضیٌِ الاهت ٍ سسیذ حك ثثت ًام. داٌاصل اس -3

 تاییذیِ هذیش گشٍُ هثٌی تش اسائِ گضاسش دستاٍسدّای سفش دس گشٍُ/ داًطىذُ  -4

 

در ّیأت رئیسِ داًشگاُ هطرح ٍ هصَب گردیذُ است ٍ از  2/3/94در شَرای پژٍّشی داًشگاُ ٍ در تاریخ  28/2/94  ایي آئیي ًاهِ در تاریخ

 قابل اجرا است.  2/3/94تاریخ 

  



 

 

 

 

 فرم درخواست تسهیالت شرکت در هوایش علوی هعتبر خارج از کشور     

 )ٍیژُ داًطجَیاى دٍسُ دکتشی(                                   

 
 استاد راهنوای هحترم جناب آقای/ سرکار خانن دکتر ...........................

....... کِ اص تاسیخ      ..........................................................................................................................با سالم، ًظش بِ پزیشش هقالِ با هطخصات ریل دس ّوایص 
است تسْیالت ضشکت ایٌجاًب .................................. ....../...../...... تا ...../...../..... دس کطَس ........................... بشگضاس هی گشدد خَاّطوٌذ است دسخَ

................ دس ّوایص هزکَس بِ عٌَاى ..................... بِ ضواسُ داًطجَیی .................................. گشایص ......................داًطجَی دکتشی سضتِ ..................
بِ هٌظَس اسائِ ضفاّی هقالِ هَافقت فشهاییذ. ّوچٌیي اعالم هی داسم کِ بَسسیِ ّیچ ًْاد، ساصهاى یا دستگاُ اجشایی      ًَیسٌذُ دٍم     ًَیسٌذُ اٍل  

  ًوی باضن.
 ....................................................... ................................................................................................................................................عٌَاى سسالِ: ....................

 : ....../....../...... تاسیخ گزساًذى اسصیابی جاهع 
 .................................................................................................................................................................................. عٌَاى هقالِ پزیشفتِ ضذُ بِ صباى اصلی:

 ........................................................................................................................................اساهی ًَیسٌذُ ّا )بِ تشتیب هٌذسج دس هقالِ(: ................................
 : *( چاپ ضذُ دس ًطشیِ ّای علوی هعتبشیهطخصات هقالِ )ّا

تاریخ  نشریهاعتبار علوی  نشریه ISSN عنواى نشریه نویسنده )ها( عنواى هقاله ردیف

 چاپ

 *اهتیاز 

        

        
 * هحاسبِ اهتیاص هقالِ ّا تَسظ هعاٍى پژٍّطی یا هذیش پژٍّطی داًطگاُ اًجام هی ضَد . 

 

                                                                                                                             .......................................... 
 اهضاء ٍ تاسیخ                                                                                                                                
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خَد سا اص  اًصشاف ًظش بِ ایٌکِ ًام ایٌجاًب ...............................................  بِ عٌَاى ًَیسٌذُ اٍل دس هقالِ دسج گشدیذُ بذیي ٍسیلِ
 دسیافت تسْیالت ضشکت دس ّوایص هزکَس اعالم هی داسم.

 

                                                                                                          .......................................... 
 اهضاء ٍ تاسیخ                                                                                                            

 
 

 با تَجِ بِ اعتباس علوی ّوایص ٍ تاثیش آى دس استقاء عولکشد پژٍّطی داًطجَ، اعطای تسْیالت بِ ًاهبشدُ بالهاًع هی باضذ.
 

 هعاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطکذُ       هذیش گشٍُ                                                استاد ساٌّوا                                       
 اهضاء ٍ تاسیخ                                                اهضاء ٍ تاسیخ       تاسیخ                                       ٍ اهضاء        
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 ًوی باضذ       با تَجِ بِ هذاسک ٍ هستٌذات ٍ بش اساس دستَسالعول هشبَط، ًاهبشدُ هطوَل دسیافت تسْیالت هی باضذ
 ......................................................................................تَضیحات: ..........................................................................................................

                                                                                                       .......................................... 
 تاسیخ ٍ اهضاء                                                                                                            

 

 حسابداری هحترم هعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 پشداخت تسْیالت ضشکت دس ّوایص بِ هتقاضی تا سقف ..................................... سیال بالهاًع است.

 هعاٍى / هذیش پژٍّص ٍ فٌاٍسی داًطگاُ                                                                                                                 
 اهضاء ٍ تاسیخ                                                                                                                                   

 

 

 ............تاریخ: ........

 ..........شواره: .........

 ........پیوست: ...........




