
  »شرکت در کنفرانس هاي خارج از کشور  فرم درخواست« 
  )توسط متقاضی تکمیل گردد ( مشخصات پرسنلی   -1

    : رشته و آخرین مدرك تحصیلی    : وضعیت استخدامی    : نام خانوادگی نام و
    : عنوان پست سازمانی    : نوع همکاري    :شماره عضویت هیات علمی

    : کارت ملیشماره     : شماره تماس     :محل خدمت
  )توسط متقاضی تکمیل گردد ( مشخصات کنفرانس  -2

  
  :نام کنفرانس

  
  

  :کشور برگزار کننده
  

 
 

    :نحوه ارائه مقاله 
   oپوسترo         سخنرانی   

  
  : تاریخ برگزاري

  

  ........................................................هزینه ثبت نام  
  .............................................................هزینه اقامت 

  ....................................و برگشت  هزینه بلیط رفت
 .............................................................هزینه ویزا 

  

-1  : هاي برگزار گننده هگادانش  

2-  
3-   

   برگزارگننده تحقیقاتیهاي علمی یا مراکز  انجمن
1-  
2-  

  : مشخصات ژورنال نام و                                                       oبلی                            oشود     خیر     میآیا مقاله توسط کنفرانس در ژورنال تخصصی چاپ 

  )توسط گروه تخصصی تکمیل گردد ( ارزیابی گروه تخصصی  -3
  عیار ارزیابی اعتبار کنفرانسم

  )، کنفرانس معتبر است گانه زیر 4بودن یکی از معیارهاي در صورت مثبت ( 
  فنی و حرفه اي سما واحد مشهد آموزشکدهم ارائه به نا، اعتبار کنفرانس، موضوع مقاله                     ارزیابی

  : و ارائه مدارك الزم شامل                   
                   oچکیده فارسی  -o 3  چکیده انگلیسی  -o  2 کنفرانسمقاله کامل به زبان رسمی  -1         
 oپذیرش رسمی وقطعی  -o    5 فرانسبروشور کامل کن -4 

  .است مورد تایید  
  
  :آموزشکدهمعاون آموزشی، پژوهشی                      : آموزشکدهپژوهشی  مدیر 
  :امضاء                                             :امضاء 
  : تاریخ                                              :تاریخ 

 خیر بلی

1  
  

  در کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس  Full Paperمقاله ارائه شده در کنفرانس به صورت 
  .گردد  می توسط کنفرانس چاپ   Medlineیا ، ISI ،Scopus ،ISCبا نمایه 

 
  

 
  

      )درسایت معرفی شده . ( برتر جهان است  هاي بین دانشگاه دانشگاه برگزار گننده کنفرانس در  2
      .باشند  می) درسایت معرفی شده ( رترجهان داوران کنفرانس از دانشگاههاي ب  3
      . در موضوع کنفرانس استتبر انجمن یا موسسه علمی مع ،برگزار کننده کنفرانس  4

  )توسط شوراي پژوهشی تکمیل گردد ( نظر شوراي پژوهشی  - 4
  معیار ارزیابی

  )زیر بلی باشد 5تا 1الزم است  معیارهاي  (                                                               
  ارزیابی

  
  :شوراي پژوهشی واحد نظر

خانم /تایید اظهارات آقاي  ...............  مورخ........... ....طی مصوبه جلسه شماره 
تایید اعتبار کنفرانس توسط گروه تخصصی   و..........................................................

 . ریال موافقت گردید.....................................................مربوطه با پرداخت 

  
 :مشهدواحد نشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما معاون دا

   :                                                                       امضاء         

           :تاریخ         

  خیر  بلی  .نده مقاله به عنوان  نفر اول استارائه کن  1
      .دباش بخشنامه کامل می 2رك مطابق ماده مدا  
بـراي مولـف قیـد     نشـانی یک  با فرمت صحیح در مقاله و پذیرش درج شده است و بیش از 4نام دانشگاه مطابق بند ج ماده   3

  .نگردیده است 
 

  
 

  

      .همایش دیگري ارائه وچاپ نشده استمقاله در   4

      .گردد در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ میمقاله   5
      .شود رعایت می" کامال 4ماده  6قاله و شرایط مندرج درتبصره سفر دوم متقاضی است و م  6

  


