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 بسمه تعالي

  .........: ..................تاريخ                                                                                                                                                                                    
  : .............................شماره                                                                                                                                                           

             : ..............................پيوست                                                                                                                  معاونت پژوهش و فناوري  

 معاونت محترم پژوهشي دانشكده
در ضمن متعهد .به شرح ذيل اقدام نمايند) خارج از كشور(همايش با سالم و احترام خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به بررسي درخواست اينجانب جهت شركت در     

  نمايم مي شوم كه پس از بازگشت از سفر نسبت به ارائه مقاله پذيرفته شده مذكور در گروه آموزشي و اسناد مربوطه به مديريت امور پژوهشي اقدام
  :نوع استخدام:                    مرتبه علمي                     :      دانشكده:                                 نام و نام خانوادگي

  :نام كنگره يا گردهمايي
  :هزينه ثبت نام:                                              تاريخ برگزاري:                                           محل برگزاري 

  اله كامل                     خالصه مقاله                    پوستر                       سخنران مدعومق:                 نحوه ارائه مقاله 
  .............)    تاريخ سفر قبلي (اولين               دومين و باالتر):          از ابتداي استخدام تا كنون(چندمين مرتبه شركت در همايش خارجي 

  )....................تاريخ چاپ درج شده در صفحه اول مقاله در فاصله دوسفر باشد(از سفر قبلي تا كنون  ISI,ISCاز مقاالت امتياز كسب شده  
 :مدارك مورد نياز -

  ............................)  شماره (انشكده صورتجلسه شوراي پژوهشي د.............................)                                       شماره(صورتجلسه شوراي گروه  
  )بايستي متقاضي نويسنده اول مقاله يا نويسنده مسئول مقاله پذيرفته شده باشد(نسخه كامل مقاله پذيرفته شده 

  جدول پيوست مربوط به مقاالت چاپ شده بين دوسفر  نامه پذيرش مقاله در كنفرانس مذكور                       بروشور كنفرانس                                  
  نام و نام خانوادگي، امضا و تاريخ                                                                                                                  

اين قسمت توسط عضو محترم هيأت علمي تكميل گردد
  

 ر پژوهشي دانشگاهمديريت محترم امو
كه با درخواست ايشان جهت  با سالم و احترام، باتوجه به درخواست شركت در كنگره فوق الذكر ضمن تاييد كسب حداقل شرايط الزم توسط متقاضي، به اطالع مي رساند كه 

شماره (شوراي پژوهشي دانشكده................. و در جلسه مورخ ............) ماره صورتجلسهش....................(گروه آموزشي ..................... شركت در كنگره مذكور در جلسه مورخ 
  . مراتب جهت اقدامات بعدي به انضمام مدارك فوق الذكر ايفاد مي گردد.موافقت گرديد............... )صورتجلسه 

  معاون پژوهشي دانشكده/ رئيس                                                 كارشناس پژوهش                                                    

دانشكده
  

 مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه
. به اين مديريت واصل شده است...... .................به كشور .................. خانم دكتر/در راستاي انجام وظايف اين مديريت به اطالع مي رساند كه فرم هاي مربوطه به سفر آقاي    

)                                                           امضا و تاريخ(مديريت حراست دانشگاه.                                                مقتضي است دستور فرماييد نسبت به انجام ساير امور اقدام نمايند

مديريت 
حراست

 

 مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه
در ضمن . شگاه واصل شده استبا توجه به اسناد ارائه شده و آيين نامه هاي مربوطه كليه مدارك جهت طرح درخواست ايشان در شوراي پژوهشي دانشگاه به امور پژوهشي دان

.                                                                      مي باشد............ كه تاريخ چاپ آنها در فاصله بين دو سفر ايشان باشد  ISI,ISCامتياز كسب شده از مقاالت چاپ شده در مجالت 
    )          نام و نام خانوادگي ، امضاو تاريخ( كارشناس پژوهش                                                                                                                               

 امور 
س
كارشنا

پژوهشي
 

جهت شركت در .................................... خانم دكتر /آقايبا  درخواست .................... شوراي پژوهشي دانشگاه در جلسه مورخه .................با توجه به صورتجلسه شماره 
الزم وفق مقررات  ساير اقدامات. موافقت به عمل آمد............................................. در تاريخ .......................... در كشور .............................................................. كنفرانس 
  .   ريال مي باشد..................... بر اساس آئين نامه سفرهاي خارجي و مستندات ارائه شده سقف سهم ايشان براي شركت در كنفرانس فوق  اًضمن.اقدام گردد

  مدير امور پژوهشي دانشگاه                                                                                                                                           

 پژوهشي 
شوراي
دانشگاه

 

 :رونوشت
 .جهت درج در سوابق مربوطه.................................................................... دبيرخانه پژوهش  -
 .جهت استحضار................................... عضو هيأت علمي دانشكده ........................ ........................سركار خانم / جناب آقاي -
  جهت اطالع و هرگونه اقدام الزم................................................................. مديريت حراست دانشگاه  -

اين فرم بايستی حداقل يکماه 
به دبيرخانه  رپيش از سف

 پژوهش تحويل شود

  از كشور ارجفرم  درخواست موافقت با شركت در كنفرانس هاي خ
 پيش از اعزام

١٥فرم شماره  -پژوهش 
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 بسمه تعالي

  : ...........................تاريخ                                                                                                                                                                             
  : .......................شماره                                                                                                                                                        

           ..............:........پيوست                                                                                                            معاونت پژوهش و فناوري     

  

اين قسمت توسط كارشناس پژوهش از سامانه پژوهشي استخراج و 
 عنوان مقاله  تاريخ چاپ مقاله  تكميل مي شود

رديف

امتياز كسب 
  شده

  نوع مجله
ISI يا ISC 

آيا تاريخ چاپ مقاله در فاصله بين دو 
  )خير/بلي(سفر قرار دارد 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    جمع امتيازات كسب شده
 

امتياز از  7در صورتي كه هيات علمي يك بار از تسهيالت شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور استفاده كرده باشد فقط در صورت كسب : توجه*
  . د از تسهيالت مربوطه استفاده كنندمي توانن اًدر فاصله دو سفر مجدد ISCو يا  ISIمقاالت چاپ شده در مجالت 

  

  از كشور فرم  درخواست موافقت با شركت در كنفرانس هاي خارج

١٥ادامه فرم شماره  –پژوهش 
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 بسمه تعالي

  .......: ....................تاريخ                                                                                                                                                                                    
  : .............................شماره                                                                                                                                                            

           : ...............................پيوست                                                                                                                  معاونت پژوهش و فناوري 

  مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه
ارجي ذيل مربوط به با سالم و احترام خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به پرداخت هزينه هاي شركت در كنفرانس خ    

  .اقدام نمايند........................................ عضو هيات علمي دانشكده ....................................................... اينجانب
  :مقاالت ارائه شده در سمينار/ عنوان مقاله -1
 :نام كنفرانس يا سمينار -2
 :تاريخ شركت در كنگره - 4                                                      :             محل برگزاري -3

 هزينه بليط رفت و برگشت پرداخت شده   -6هزينه ثبت نام پرداخت شده                                                  - 5 

 :مدارك مورد نياز - 7 
  برگه پرداخت عوارض خروج              + اصل بليط                                                رداخت هزينهگواهي پ/ اصل فيش واريزي حق ثبت نام   
  تاييد شده توسط معاون پژوهشي دانشكده مأموريتحكم                                    صفحه اول مقاله با آرم كنفرانس            / فرم تأييديه كنفرانس   
  ينيزگراك مكح يپك                 )صفحات داراي مهر خروج از كشور و ورود مجدد به كشور( كپي پاسپورت  

  نام و نام خانوادگي، امضا و تاريخ                                                                                                                                 

اين قسمت توسط عضو محترم هيأت
 

علمي تكميل گردد
.  

  مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه
به ..................... به كشور ................................... خانم دكتر/در راستاي انجام وظايف اين مديريت به اطالع مي رساند كه فرم هاي مربوط و گزارش سفر آقاي   

  مديريت حراست دانشگاه                                                                 . اين مديريت واصل شده و مورد تاييد است
  امضا و تاريخ                                                                                                                                               

مديريت حراست
  

  مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه
  ريال به شرح زير جهت شركت در كنگره فوق از ......................................................... با توجه به اسناد ارائه شده و آيين نامه مربوطه مبلغ     

  )سفر جهت شركت در كنگره خارج از كشور در سالاولين (اعتبارات پژوهشي                                             
  )دومين سفر جهت شركت در كنگره خارج از كشور در سال (پژوهانه ايشان                                              

  . قابل پرداخت مي باشد
  ريال.................. هزينه ثبت نام                               -1
  ريال................... ليط و عوارض خروج           هزينه ب -2
  )     ريال(............................. روز  ............ خارج از كشور            مأموريتحق  -3

  كارشناس پژوهش                                                                                                                          
 )نام و نام خانوادگي ، امضاو تاريخ(                                                                                                                  

مديريت امور پژوهشي دانشگاه
  

  حسابداري محترم پژوهش 
  .وق، مستند به گزارش كارشناس پژوهش و اسناد ارائه شده از محل پژوهانه بالمانع استپرداخت مبلغ ذكر شده در بند ف

  مدير امور پژوهشي دانشگاه                                                                                                 

  :رونوشت
 .جهت درج در سوابق مربوطه...................................... ..............................دبيرخانه پژوهش  -
 .جهت استحضار................................... عضو هيأت علمي دانشكده ................................................ سركار خانم / جناب آقاي -

پس  از كشور شركت در كنفرانس هاي خارجهزينهدرخواست فرم
 از بازگشت از سفر

١٦فرم شماره –پژوهش 


