
 *1-6فرم شماره 

 و مجامع علمی معتبر داخلی هادرخواست اعضای هیات علمی برای شرکت در گردهمایی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ضروری استشده  تایپ تبه صوراین فرم داخلی تکمیل معتبر مجامع علمی  و هاهای آموزشی، نمایشگاهها، کارگاهشرکت در کنفرانس برای - 1*
 شود.گردد و پس از تایید حکم مجددا به عضو هیات علمی ارجاع میاین فرم ضمیمه حکم ماموریت می .2
مسؤولیت، فعالیّت و تخصص  باکه عضو هیات علمی در آن شرکت می نماید باید  و مجامع علمی هانمایشگاه ،های آموزشیارگاهها، کع کنفرانسموضو -3

 .متقاضی مرتبط باشد
و باشد ده شری ارایه قبال در هیچ مجله علمی یا کنفرانس دیگنباید  مزبور حتوای مقالهم نماید،شرکت میمقاله در کنفرانس عضو هیات علمی با که در صورتی -4

 .شودمقاله ذکر  متقاضی درمتبوع نام دانشگاه یزد به عنوان آدرس دانشگاه 
های ها و نمایشگاهها، کارگاهدر کنفرانس دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/ دانشکده مستقلتواند پس از تکمیل فرم مربوط و تایید هر عضو هیات علمی می -5

دانشکده/ گروه مستقل و بدون ارایه مقاله پس از تکمیل و تایید فرم توسط در سال  تواند یک بارمچنین هر عضو هیات علمی میشرکت نماید. ه داخلی معتبر
 هزینه آن را از اعتبار نظری پژوهانه برداشت نماید. %55در کنفرانس های داخلی شرکت و  پردیس/ دانشکده مستقل

آموزشی  در یک کارگاهدانشگاه  و فناوری و معاونت پژوهش پردیس/ دانشکده مستقل ،دانشکده/ گروه مستقل  تواند پس از تاییدمیهیات علمی  هر عضو -6
 نماید. برداشتهای مربوط را از اعتبار نظری پژوهانه خود هزینه %55حداکثر  و المللی شرکت کردهمعتبر ملی و بین

 -معاون آموزشیشرکت در مجامع علمی معتبر داخل کشور را با دعوتنامه رسمی، پس از تایید تواند هزینه بلیط و حق ماموریت هر عضو هیأت علمی می -5
از محل اعتبار نظری پژوهانه خود پرداخت نماید. سقف هزینه پرداختی در  معاون پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقلو  پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل

 باشد.در هر سال میشی امتیاز پژوه 5 ارزش ریالی این موضوع معادل
کنفرانس، پس از احراز موجه  CDهای داخلی یا خارج از کشور، به شرط چاپ مقاله در کتاب یا در صورت پرداخت هزینه ثبت نام و عدم شرکت در کنفرانس -8

 اشت است.بودن دلیل عدم شرکت در کنفرانس توسط کمیته ممیزی پژوهانه، هزینه مربوط از محل پژوهانه نظری قابل برد
همراه با  شده تاییدو به صورت تایپ  و مجامع علمی معتبر داخلی هادر گردهماییرخواست اعضای هیات علمی برای شرکت دبرای تسویه حساب نهایی باید  -9

 به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد. 2مدارک الزم و فرم تکمیل شده شماره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پژوهشی دانشکده/ مدیر محترم گروه مستقل -معاون محترم آموزشی

اعتبار □کمک هزینه میزبان/□هزینه شخصی/□با  اخلیدمعتبر مجمع علمی □/نمایشگاه □کارگاه آموزشی/□کنفرانس/□اینجانب در نظر دارم در 

اینجانب اقدام الزم ماموریت پژوهشی و صدور حکم به بررسی درخواست  تخواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا نسب ، لذا پژوهانه شرکت نمایم

 رد زیر تکمیل شده است.و موامدارک مورد نیاز ضمیمه و برگ ماموریت پژوهشی تکمیل شده اینجانب . ضمناً آیدبعمل 

 :/مجمع علمینام کنفرانس/کارگاه/نمایشگاه -1

 :برگزاری محل -2

 نام برگزار کننده: -3

 تاریخ پایان:   تاریخ شروع :    تاریخ برگزاری: -4

 عنوان مقاله )در صورت ارایه مقاله(:  -5

  نام نویسندگان مقاله )در صورت ارایه مقاله(: -6

و هر          سال برگزار          از سال        استانی□/ایمنطقه□/ملی□/المللیبین□در سطح  داخلیمعتبر  /مجمع علمیمایشگاهکنفرانس/کارگاه/ ن -5

 شوند.بدون داوری پذیرفته می□/با داوری□شود و مقاالت می

که در آن  یو فراخوان مجمع علمی /س/کارگاه/نمایشگاهنامه شرکت در کنفرانمدارک مورد نیاز: نامه پذیرش مقاله )در صورت ارایه مقاله(، دعوت 

 .ها ذکر شده استهزینه و زمان برگزاری

 مضاء: تاریخ و ا          انوادگی متقاضی: خنام و نام

 مضاء: تاریخ و ا   پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل -معاون آموزشیانوادگی خنام و نام

 مضاء:تاریخ و ا     پردیس/ دانشکده مستقلانوادگی معاون پژوهشی خنام و نام


