
و ارائه مقاله دانشجويان دكتري در گردهمايي هاي شركت

 از كشورعلمي خارج

و ارائه مقاله دانشجويان دوره دكترا در گردهمايي هاي علمي معتبر بين از به منظور شركت المللي خارج
و اعتبارات دانشگ. كشور، ضوابط زير تدوين گرديده است اه براساس اين ضوابط، اعطاء تسهيالت در چارچوب امكانات

و به ميزانصرفاً براي يك بار سفر دانشجو  مبلغ پرداختي به اعضاء هيات علميدرصد%70 به خارج از كشور

:صورت مي گيرد
و بين.1  المللي در تخصص مربوطه برخورداري گردهمايي از اعتبار علمي
 پذيرش مقاله بر اساس داوري مقاله كامل.2
دا.3  نشجو در گردهمايي توسط كميته تحصيالت تكميلي دانشكده تائيد مفيد بودن شركت
 آشنايي كافي دانشجو به زبان اصلي گردهمايي.4
تائيد ابتناء مقاله بر تحقيق انجام شده در مرحله پژوهشي دوره دكترا بوسيله كميته تحصيالت تكميلي.5

 دانشكده 
و مشاور در موارد استثنايي.6  همكاران گروه تحقيقات مرتبط/ محدود بودن مولفان همكار به استادان
و شفاهي توسط دانشجو.7 / ارائه تائيد تحقق اين امر توسط رئيس(پذيرش مقاله جهت ارائه بصورت رسمي

و درغير اينصورت شركت كننده موظف به  وجوه دريافتياسترداد كاملدبير گردهمايي الزامي است

 ). باشد مي

پ: تذكر وستر، با حفظ ساير شرايط، فقط معرفي نامه تهيه ارز از براي مقاالت پذيرفته شده به صورت

.اعتبارات دانشگاه صادر مي گردد
) Affiliation( در قسمت آدرس ذكر وابستگي دانشجو به دانشگاه صنعتي اصفهان در صفحه اول مقاله.8

 مطابق دستورالعمل
 مقاله توسط مولفان در خارج از كشور در گذشته) محتواي(عدم ارائه.9

هاي علمي خارج ازكشور، بايد فرم مربوطه همراه با تاييديه مديريت شركت دانشجو در گردهماييبراي
برشور(فرم ثبت نام) تاييديه داوري براساس مقاله كامل(تحصيالت تكميلي دانشگاه، پذيرش قطعي مقاله 

كش) محضري(نامه، فرم مشخصات فردي، يك نسخه از مقاله، موافقت)كنفرانس ، پذيرش)براي خانمها(ورخروج از
و فناوري به معاونت پژوهشي دانشگاه تحويل) براي مشمولين نظام وظيفه(وثيقه گذاري نزد وزارت علوم، تحقيقات

.شود



و در مجامعو ارائه مقاله دانشجويان دكترا درخواست شركت فرم علمي

)خارج از كشور ( بين المللي
و پيوست ها به مركز تحصيالت تكميلي حداقل  هفته قبل از برگزاري3وصول فرم

 ضروري است– بدون احتساب فرصت اخذ ويزا–مجمع

 رئيس محترم مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه
)عنوان(احتراماً به پيوست نامه پذيرش قطعي مقاله

 دانشجوي دوره دكتراي دانشكده متقاضي به شماره دانشجويي خانم/و مدارك آقاي

 شركت در كنفرانس

مي) هجري شمسي(كه در فاصله براساس مفاد. شود، ايفاد مي گردد در شهر كشور برگزار

م و : دانشكده رسيده است) جلسه مورخ(قاله، موارد زير به تائيد كميته تحصيالت تكميلي دعوتنامه
و كنفرانس مورد تائيد است نيست.1 .اعتبار علمي سمينار

. مي شود نمي شود مجمع مورد نظر در سطح بين المللي برگزار.2

و تخصص متقاضي ارتباط مستقيم دارد نداردم.3 .وضوع سمينار با فعاليت

.شركت دانشجو در مجمع مفيد است نيست.4

.داوري مجمع براساس مقاله كامل است نيست.5

مج.6 .مع علمي دارد نداردمتقاضي آشنايي كافي به زبان مورد استفاده در

.مقاله ارائه شده مبتني بر تحقيقات رساله متقاضي در مرحله پژوهشي است نيست.7
و استادان راهنما.8  است نيست)و درصورت ضرورت همكاران گروه تحقيقاتي(مولفان مقاله محدود به دانشجو

.وابستگي سازماني به دانشگاه صنعتي اصفهان در صفحه اول مقاله ذكر شده است نشده است.9

. نويسندگان مقاله ارائه شده است نشده است المللي خارج ازكشورتوسط علمي بين مقاله مورد نظرقبالً در مجامع. 10

ش. 11 .فاهي پوستر مي باشدنحوه ارائه بصورت

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

 معادل ريالي ارزي حق ثبت نام)ب

و امضاء سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده  نام


