
 
 (2) فرم شماره                                                                      

 درخواست شرکت در همایش خارج از کشور
 مدیر محترم گروه .............

 ، با اهداء سالم

/  نظر به اينکه اينجانب پذيرفته شده است. خارج از کشور همايشر ئه دارا برایاست  1که دارای نام دانشگاه/مقاالت مشروحه زير رساند مقالهحتراماً، به استحضار ميا

 داخل و خارج های همايشدستورالعمل اجرائي شرکت اعضای هیأت علمي دانشگاه در و استفاده از تسهیالت متقاضي شرکت در اين همايش   دانشجوی دکتری اينجانب

 :استطالعات الزم به شرح زير رمايید. امستدعي است دستورات مقتضي را صادر ف ،دمي باش کشور

 مشخصات متقاضي -1

 وضعیت استخدامي: مرتبه علمي : نام خانوادگي:نام و

 تلفن:  گروه: دانشکده:

 تلفن همراه: پست الکترونیکي:

 .نمايدتکمیل يست نیز مي بارا  2 جدول ،در صورتیکه عضو هیأت علمي متقاضي شرکت دانشجوی دکتری خود در همايش خارج از کشور است

 ی دکتریمشخصات دانشجو -2

 سال ورود: شماره دانشجويي: نام و نام خانوادگي:

 دفاع از  موضوع رساله    آموزشي :تحصیليوضعیت  مربي      شبانه     استعداد درخشان     روزانهسهمیه:  : رشته

 همایشمشخصات  -3

 نام برگزار کننده: :همايشنام 

 و پايان )میالدی(: تاريخ شروع

 تاريخ شروع و پايان )شمسي(:

 کشور:

 شهر:

 آيا در همايش خارجي ديگری در سال جاری شرکت نموده ايد؟ 

 نام همايش:                                                              

 تاريخ همايش: 

          کشور:                                                    

 ارائه خواهد شد: همایشمقاالتي که در  /ایعنوان مقاله -4

1) 

2) 

عنوان دانشگاه متبوع اينجانب و برای  هبنصیرالدين طوسي  خواجه با نام دانشگاه صنعتي ،ه نشده استديگری ارائ همايشکه قبالً در هیچ مجله علمي يا  ،مقاالت/اين مقاله

 دفتربه جهت تسويه حساب با دانشگاه، را  3فرم تکمیل شده شماره ، همايشپس از شرکت در  یكماهشوم حداکثر همچنین اينجانب متعهد مي اولین بار ارائه خواهد شد.

 دانشکده ارسال نمايم. يپژوهشمعاونت 

 :الزممدارك 

 نیز قابل قبول است()تصوير صفحه اصلي پست الکترونیکي نامه پذيرش قطعي مقاله  

 قالهم صفحه اول 

 است.که در آن تاريخ و محل برگزاری ذکر شده  همايشتصوير صفحه وب سايت  

 اینجانب متقاضي 

 صدور حکم مأموريت

 هستم. از کشور خارج های همايشدر  دانشگاه شرکت اعضای هیأت علميحمايتي جهت حمايت مالي طبق دستور العمل 

 

 تاریخ :  امضاء متقاضي

 
 انشكدهمعاونت محترم پژوهشي د

 تاریخ:                          امضاء مدیر گروه                          درخواست فوق در جلسه گروه مورخ ................................. مورد بررسي و تأيید قرار گرفت.

 
 تاريخ:                         :شماره    مدیر محترم دفتر همكاریهای علمي بین المللي

 میي باشید.  تأيید  موارد ذيل در مورد متقاضي مورد و مورخ ................................. مورد بررسي  شورای دانشکدهدرخواست فوق در جلسه که  م، احتراماً به استحضار مي رساندسالبا 

   دستورات مقتضي را در اين خصوص صادر فرمايید.خواهشمند است 

 صدور حکم مأموريت

 به مبلغ.......................................... از کشور خارج های همايشي طبق دستور العمل حمايتي جهت شرکت اعضای هیأت علمي دانشگاه در حمايت مال

 امضاء معاون پژوهشي دانشكده               

                                                           

 .دشو  استفاده K. N. Toosi University of Technologyدر مقاله از عنوان طفاً تذکر : ل 1

 المللي دفتر همكاريهاي علمي بين

 


