
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیتکنامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیالتشیوه

 و خارجی های داخلیفرانسندر ک
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 خلي و خارجيهاي دادر كنفرانستحصیالت تکمیلي شركت دانشجويان پرداخت هزينه اجرايي  نامهشیوه

 علمي از محل اعتبار ويژه پژوهشي)گرنت( عضو هیأت

 اهداف: 1ماده

شورای پژوهشی و  22/10/92نامه اعتبار ویژه پژوهشی)گرنت( مصوبه آیین 3-4بند  1شدن تبصره در راستای اجرایی دستورالعمل حاضر 

ای داخل هبه منظور انسجام بخشیدن به روند اعطای تسهیالت به دانشجویان متقاضی شركت در كنفرانسهیأت رییسه دانشگاه و  24/10/92

های جهانی از یك سو موجب باال رفتن اعتبار علمی دانشگاه و از سوی دیگر و خارج از كشور تهیه شده است. حضور دانشجویان در عرصه

 گردد.موجب تبادل دانش و تجربه با كشورهای خارجی می

های نامه)امتیاز حاصل از راهنمایی پایان 2درصد ردیف  50علمی، حداقل نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتآیین 3-4بند  1طبق تبصره 

های ا و همایشهبایست صرف شركت دانشجویان ایشان در كنفرانسعلمی میرشد و دكتری( اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتاكارشناسی

 گردد.و معاون پژوهشی دانشکده هزینه  نامهی مقاله/ پایانتخصصی با تأیید استاد راهنما

 شرايط عمومي -2ماده 

 دارد، باید دارای شرایط عمومی زیر باشد: را شركت در كنفرانس  از تسهیالت دانشگاه برایاستفاده دانشجویی كه قصد 

 تکمیلیاشتغال به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیالت -3-1

نیمسال تحصیلی  5 ارشد كه متقاضی استفاده از تسهیالت شركت در كنفرانس هستند نباید بیش ازسنوات دانشجویان كارشناسی تبصره:

 در هنگام درخواست باید در محدوده قانونی تحصیل خود باشند.باشد و دانشجویان دكتری نیز 

 پذیرش قطعی مقاله از سوی دبیرخانه كنفرانس  -3-2

 نامهمقاله/ پایانی تأیید استاد راهنما -3-3

امه مذكور را از نمعرفیتوانند خانه دارند، میخانه یا سفارتگاه جهت ارایه به وزارتـنامه دانش: دانشجویانی كه تنها نیاز به معرفیتبصره

 معاونت آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.

 مدارك -3ماده 

 ویل دهد:خود تحنامه مقاله/ پایانبه استاد راهنمای هاجهت پرداخت هزینهبایست مدارك زیر را ، میبازگشت از كنفرانسدانشجو پس از  

 متن كامل مقاله -1

 اصل نامه پذیرش قطعی مقاله -2

 در آن تاریخ، محل و هزینه ثبت نام ذكر شده باشد. بروشور كنفرانس كه -3
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ی ستاد راهنماكه به تأیید ا "ارشد و دكتریشركت و تسویه حساب كنفرانس داخلی و خارجی دانشجویان كارشناسی "فرم درخواست  -4

 باشد. و معاون پژوهشی دانشکده رسیده نامهمقاله/ پایان
 

زارت توانند مکاتبات الزم با وصاً اقدام نمایند و همچنین در صورت نیاز به اخذ ویزا، میدانشجویان جهت اخذ گذرنامه باید شختبصره: 

 المللی دانشگاه انجام دهند.های علمی بینعلوم، تحقیقات و فناوری را از طریق دفتر همکاری

معاونت پژوهشی دانشگاه، مدارك جهت صدور چك در وجه  كارشناس حوزهالزم به ذكراست، پس از بررسی و تأیید مدارك توسط 

 گردد.دانشجوی نامبرده به معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال می

 

 


