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  خارج از كشورعلمي هاي  همايشفرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در 
  

  :دانشكده:                                                  نام و نام خانوادگي شركت كننده

  :)الزامي است( كيآدرس پست الكتروني                                  :                                        مرتبه علمي

             :مقصد كشور       �پيماني  �رسمي آزمايشي    �رسمي قطعي  :نوع استخدام 

      :همايشعنوان  

  :مسير حركت

                 پوستر          شفاهي    :  بار          چندمين بار         نحوه ارائه  براي اولين  شركت در همايش بين المللي

  

  
  

  ي بهاي بليطپيش بين .1
  بليط معادل ريالي  بليط مبلغ ارزي

      

  
  

 حق ثبت نام  .2

  

  حق ثبت نام يمعادل ريال  حق ثبت نام مبلغ ارزي

      

  
به (مورد قرارداد با خارج از دانشگاه  چه مايليد تمام يا بخشي از هزينه ها از محل طرحهاي مصوب جاري ياچنان .3

ير منابع تأمين گردد، لطفاً مشخصات طرح و يا منبع مورد نظر را مرقوم و يا سا) شرط وجود اعتبار و پيش بيني قبلي

بديهي است در صورت استفاده از اعتبارات منابعي غير از پژوهانه و طرح هاي مورد قرارداد با خارج از . فرماييد 

  .تارائه موافقت كتبي مسئول مربوطه الزامي  اس  ،....)نظير اعتبارات قطبهاي علمي و ( دانشگاه

  

از تاريخ آخرين حضور متقاضي در ( علمي هيأتآيين نامه ارتقاء اعضاي  9- 2الي  1-2امتياز از مواد  5داشتن حداقل  :توجه

و يا ) 3-2ماده (پژوهشي  _هاي علمي   مجله امتياز آن از مقاالت چاپ شده در  2كه حداقل ) كنفرانسهاي علمي بين المللي
از تاريخ آخرين حضور متقاضي در كنفرانسهاي (، باشد) 9-2ماده (داد با خارج از دانشگاه گزارشهاي علمي طرحهاي مورد قرار

  .است الزامي )  علمي بين المللي

  

  :لطفاً فرم تكميل شده را همراه با مدارك زير به دانشكده تحويل فرمائيد
  علمي  همايش/ دوره / دعوتنامه شركت در كنفرانس  .1

 نامه پذيرش مقاله يا پوستر .2

  م حق ثبت نامفر .3

 يك نسخه از اصل مقاله  .4

 مراجعه به دفتر حراست و تكميل فرم توصيه هاي ايمني سفر .5

  

  

  

موريت از طريق معاون پژوهش و أارش منسبت به تسويه حساب و ارائه گز حداكثر يك ماه پس از بازگشتخواهشمنداست 

 .دانشگاه اقدام فرمائيد وريشكده به معاونت پژوهش و فنادان فناوري
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  معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
  

  

   مربوط به، )خارج از كشور( المللي بين  -  علمي  درخواست شركت در همايش حتراماً و با سالم، به پيوستا

  كه قصد شركت در.................................. واحد �پيماني  �رسمي  علمي هيأتعضو محترم  ...........................................   خانم/آقاي

 ....................................................................................................................................................................................................................   

شمسي مصادف  .........................ميالدي، لغايت  .........................شمسي مصادف با  ......................ز تاريخ ا.......................در كشور 

پذيرش قطعي  فتوكپي دعوتنامه شركت در كنفرانس، نامه درضمن .شود دارند، ارسال مي را ............  مدت ميالدي،  به .....................با

  . باشد جهت استحضار پيوست مي مقاله، فرم حق ثبت نام و يك نسخه از اصل مقاله

  : باشد الذكر موارد زير مورد تأييد واحد مي همچنين در رابطه با همايش فوق

  .باشد نمي �باشد مي�اعتبار علمي همايش مورد تأييد  -1

  .شود نمي � شود مي � المللي برگزار همايش مورد نظر در سطح بين -2

  .شود نمي  �شود مي  �مقاالت همايش داوري -3

  .نيست  �است �مقاله ارائه شده مبتني بر تحقيقات اصيل علمي  -4

  .ندارد  �دارد �موضوع همايش با فعاليت و تخصص متقاضي ارتباط مستقيــم  -5

  .ندارد �دارد  �متقاضي آشنايي كافي به زبان مورد استفاده در همايش  -6

  .نشده است �شده است  �وابستگي سازماني به دانشگاه صنعتي اصفهان در مقاله ذكر  -7

  .نيست �است  �يا مورد قرارداد با خارج از دانشگاه مقاله مبتني بر طرحهاي تحقيقاتي مصوب  -8

  .نشده است �شده است �مثبت است در قسمت قدرداني، اين مورد ذكر  8در صورتيكه جواب بند  -9

 .نشده است �شده است �داخلي يا خارج از كشور توسط نويسندگان مقاله ارائههمايش مقاله مورد نظر قبالً در  -10

  : � امتيازات - 11

  امتيــاز                         پژوهشي                                                                 _ مقاالت علمي  - لفا

  امتيــاز                                  گزارشهاي علمي طرحهاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه        - ب

    امتيــاز                                                                                                     ديگر موارد              -ج

                                                                                                                                               
 

از تاريخ آخرين حضور متقاضي در (آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي  9-2الي  1-2امتياز از مواد  5المللي خارج از كشور داشتن حداقل بين _براي شركت در همايش علمي  ����

ويا گزارشهاي علمي طرحهاي  مورد قرارداد با خارج از ) 3- 2اده م(پژوهشي  _هاي علمي   امتياز آن از مقاالت چاپ شده در  مجله 2كه حداقل )  كنفرانسهاي علمي بين المللي

  .باشد، الزامي است)  9- 2ماده (دانشگاه 

  .حد بررسي و مورد تأييد قرار گرفتوا الذكر در شوراي پژوهش و فناوريدرخواست به همراه مستندات فوقاين 

 
  

   
  

   �. نگرفت       �. طرح و مورد تأييد قرار گرفتدر صورت پيماني بودن عضو هيأت علمي مراتب در هيأت رئيسه 
  

  رئيس محترم دفتر همكاريهاي علمي بين المللي          
  �. باشدمي  مورد تأييد هزينه شخصيبا      �. موارد جهت بررسي و اقدام مناسب مورد تأييد مي باشد

  
  

  :عامل محترم مالي پژوهشي
  .  بلوكه نماييدلطفاً مبلغ پژوهانه نامبرده را تعيين و 

  
  . ريال بلوكه شد ..................................................پژوهانه 

  

  .......................     : شماره 

 .........................   : تاريخ

 ........................  :پيوست

  .گردد مركز  تكميل مي/پژوهشكده/نشكدهاين فرم توسط دا

 دانشگاه همكاريهاي علمي بين المللي دفتر 

  84156-83111 دانشگاه صنعتي اصفهان، كد پستي 

 

 جمع امتيازات

  معاون پژوهش و فناوري واحدرئيس يا  امضاء 

  عامل مالي پژوهشي امضاء

  تاريخ           

  دانشگاهامضاء معاون پژوهش و فناوري 

  تاريخ

  فرم شماره 

 ISCO I-م


