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  کارمند و یا دانشجوي آموزشکده باشد
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  مقاله نباید قبال در کنفرانس دیگري ارائه شده باشد .4

  شود) ارائه CDیا در (در مجموعه مقاالت به چاپ ) نه چکیده و(مقاله به شکل کامل  .5

  براي مقاله سوم در یک سال تسهیالت تعلق نمی گیرد .6

 

  .موارد فوق الذکر رعایت شده باشد امکان دریافت تسهیالت وجود دارد تمامتنها در صورتی که : توجه •

   

  نحوه ارائه تسهیالت) ب

قرار گرفته بر روي سایت ( "درخواست مجوز شرکت در کنفرانس هاي علمی داخل کشور"تکمیل فرم  .1

 )آموزشکده



 

در (اصل فیش واریزي هزینه ثبت نام  گواهی پذیرش،(ارائه فرم درخواست به همراه مدارك الزم  .2

  به مدیر پژوهشی حداقل یک ماه قبل از برگزاري همایش) کامل ارائه شده ، مقاله)صورت وجود

  طرح موضوع در شوراي پژوهشی .3

، مجوز شرکت در همایش صادر خواهد با شرکت درخواست کننده در همایش در صورت موافقت شورا .4

  .شد

   

  اطالعات مفید نحوه تسویه حساب و سایر) ج

، اصل )CDکتابچه یا (مجموعه مقاالت همایش ( ارائه مقاله پس از شرکت در همایش به همراه مدارك .1

ماه  2جهت تسویه حساب نهایی حداکثر ظرف مدت ) برگشت، اصل فاکتور هزینه اسکان بلیط رفت و

  . به مدیر پژوهشی مراجعه شود

ریال و در سطح  000/000/1در سطح منطقه تا سقف مقاالت  ارائه اعطایی براي )بالعوض( تسهیالت .2

  .ریال قابل پرداخت می باشد 000/000/3تا سقف  و بین المللی داخلی ملی
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