
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود دانشگاه
  و فناوري معاونت پژوهشی

  فرم درخواست شرکت در همایش هاي علمی خارج از کشور
  ".سهیل انجام امور مربوطه این فرم را با دقت مطالعه و تکمیل فرموده و مدارك مورد نیاز را بطور کامل ارائه فرمائیدتلطفا جهت تسریع و "
  

  ...........................................) یا فوق تخصصی(رشته تخصصی .........................     .................................نام خانوادگی  نام و
  .........................................................:عضو هیات علمی گروه       ....................................................................:مرتبه علمی 

  ...............................................................................: گاهدانش       ......................................................................:بیمارستان 
    K ضریب                      پیمانی                       نوع استخدام        رسمی

  ......................................................................................................................تلفن تماس فوري
  ...................................................................................................................شماره حساب بانکی

  ...........................................................................................................................عنوان همایش 
  ..................................................................................................آدرس اینترنتی سایت همایش

  
  ...................................................................محل برگزاري .........................................................................:تاریخ برگزاري 

  ..........................................................................................................................................................................:عنوان مقاله 
  

  ................................... -3............................................... -2.............................................  -1) نویسندگان(نام نویسنده 
  
4-.....................................5- ......................................... 6-....................................  
  

  پوستر      ارائه بصورت سخنرانی 
  
 خیر                                       بلیدر همایش داخل یا خارج از کشور ارائه شده است؟  "آیا مقاله فوق قبال -

  .در صورت مثبت بودن جواب ، نام و تاریخ همایش را ذکر کنید
  
 
 خیر                                       بلیمجله داخلی یا خارجی چاپ شده است ؟ در "آیا مقاله فوق قبال -

 .را ذکر کنید چاپتاریخ  مجله و در صورت مثبت بودن جواب ، نام 

  
  
 خیر                                         بلی کنگره مورد نظر ، ادواري است؟ -



  :در صورتیکه مقاله مورد نظر حاصل طرح تحقیقاتی مصوب یا پایان نامه است، اطالعات زیر را تکمیل کنید
  ..............................................................................حقیقاتی یا پایان نامه دانشجویی د طرح تک -
 .............................................................................................تاریخ تصویب طرح یا پایان نامه  -

ارائـه   دانشـگاه ت مقاالت ارائه شده در همایش خارج از کشور پـس از بازگشـت در سـطح گـروه یـا      الزم اس:  توجه
  .گردد و گواهی ارائه جهت پرداخت هزینه سفر به معاونت پژوهشی ارسال شود

  
  ........................................مضاءا

  ..................................تاریخ   
  

  :تکمیل شود دانشگاهپژوهشی مدیر این قسمت توسط 
   شرکت در همایش هاي خارجیتخصیص ارز مدارك مورد نیاز جهت 

   نامه پذیرش مقالهAcceptance Letter) (  
 نشانی در اینترنت(آدرس سایت همایش(  

  فرم تکمیل شده درخواست شرکت در همایش  
  وییکد و تاریخ تصویب طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه دانشج 

  ه در همایشفالپی خالصه مقاله یا مقاالت پذیرفته شد  

  
  .موافقت می شود دانشگاهبا طرح موضوع در شوراي پژوهشی  .مدارك فوق بررسی شد  

  .................................امضاء                                                                                                                   
  ....................................تاریخ

  


