
 *1-7فرم شماره 
 های معتبر داخلی درخواست دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای شرکت در کنفرانس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های معتبر داخلی مقاله ارایه دهند و نام استاد راهنما به عنوان یکی از نویسندگان در مقاله ذکر شده گیرد که در سمینار یا کنفرانسدانشجویانی تعلق میکمک هزینه به  -1*

 باشدماه بعد از فارغ التحصیلی دانشجو قابل پرداخت می 9این کمک هزینه تا  باشد.
برای هر کنفرانس و براساس کلیه فاکتورهای مربوط به ثبت نام، ایاب و ذهاب با اتوبوس یا  نظری امتیاز پژوهانه سه  معادل ارزش ریالی شرکت در کنفرانس  تا سقفهای هزینه -2

 است. قطار، اسکان و غذا و چاپ و تکثیر قابل پرداخت

های معتبر علمی داخلی از محل پژوهانه نظری استاد راهنما یا رکت در گردهماییدانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو بار و دانشجویان دکتری حداکثر چهار بار برای ش -3

 گیرند. حمایت قرار  موردد نتوانمیمشاور 

رم تکمیل های داخلی به صورت تایپ و تایید شده همراه با مدارک الزم و فکنفرانسبرای تسویه حساب نهایی باید درخواست دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای شرکت در  -4

 به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد. 2شده شماره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد راهنمای محترم

 دکتری□کارشناسی ارشد/□مقطع                رشته               دانشجوی                                          مقاله اینجانب به استحضار می رساند 

خصوص شرکت پذیرفته شده است. خواهشمند است ترتیبی اتخاد نمایید تا اقدام مقتضی در  زیربا مشخصات  برای ارایه در کنفرانس

و نام  در هیچ مجله علمی یا کنفرانس دیگری ارایه نشده محتوای این مقاله قبالً شایان ذکر است عمل آید.به اینجانب در این کنفرانس

 .ارک مورد نیاز ضمیمه استو مد مقاله ذکر شدهدانشگاه متبوع اینجانب در آدرس دانشگاه یزد به عنوان 

 نام کنفرانس: -1

 :کنفرانس برگزاری محل -2

 کنفرانس: نام برگزار کننده -3

 تاریخ پایان:   تاریخ شروع :    کنفرانس: تاریخ برگزاری -4

 : عنوان مقاله -5

  دگان مقاله:نام نویسن -6

بدون داوری □/با داوری□شود و مقاالت از سال           و هر          سال برگزار می استانی□/ایمنطقه□/ملی□/المللیبین□در سطح  کنفرانس -7

 شوند.پذیرفته می

 .ها ذکر شده استهزینه و که در آن زمان برگزاری یو فراخوانارک مورد نیاز: نامه پذیرش مقاله مد

 مضاء:تاریخ و ا         خانوادگی متقاضی: م و نامنا

 ء:تاریخ و امضا        :/مشاوراستاد راهنماانوادگی خنام و نام

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

 مضاء:تاریخ و ا    پردیس/ دانشکده مستقل خانوادگی معاون پژوهشینام و نام


