بسمه تعالی
حوزه معاونت پژوهش و فناوری
فرم درخواست شركت در كنفرانس های علمی خارج از كشور

فرم شماره 3

 -1مشخصات پرسنلي (توسط متقاضي تكميل گردد)
نام و نام خانوادگي :

وضعيت استخدامي :

رشته و آخرين مدرك تحصيلي:

شماره عضويت هيات علمي :

نوع همكاري :

عنوان پست سازماني :

محل خدمت :

شماره تماس :
 -2مشخصات كنفرانس (توسط متقاضي تكميل گردد)
كشور برگزار كننده :

نام كنفرانس :

دانشگاه هاي برگزاركننده :
انجمن هاي علمي برگزاركننده يا

تاريخ برگزاري :
آيا مقاله توسط كنفرانس در مجله تخصصي چاپ مي شود :

خير

مراكز تحقيقاتي
نام و مشخصات مجله

بلي

شماره كارت ملي :

-1
-2
-3
-1
-2
تاريخ و امضاء :

 -3ارزيابي گروه تخصصي (توسط گروه تخصصي تكميل گردد)
معيار ارزيابي اعتبار كنفرانس
(در صورت مثبت بودن يكي از معيارهاي  4گانه زير ،كنفرانس معتبر است)
-1
-2
-3
-4

-1
-2

مقاله ارائه شده در كنفرانس به صورت  Full Paperدر كتاب مجموعه مقاالت كنفرانس با نمايه  ISI،Scopus، ISCيا  Medlineتوسط
كنفرانس چاپ گردد.

ارزيابي

بلي

خير

تاييد گروه آموزشي :
موضوع مقاله و اعتبار كنفرانس مورد تاييد دانشكده (گروه تخصصي) است.
تاريخ و امضا :
نام و نام خانوادگي مدير گروه :

دانشگاه برگزار كننده كنفرانس در بين دانشگاه برتر جهان است( .در سايت معرفي شده)
داوران كنفرانس از دانشگاههاي برتر جهان (در سايت معرفي شده) مي باشند.
برگزار كننده كنفرانس انجمن يا موسسه علمي معتبر در موضوع كنفرانس است.
 -4نظر شوراي پژوهشي (توسط شوراي پژوهشي تكميل گردد)
نظر شوراي پژوهشي واحد :
معيار ارزيابي
بلي ارزيابي خير
)
باشد
بلي
زير
گانه
(الزم است تمام معيارهاي 6
طي مصوبه جلسه شماره  .....................مورخ  .............................ضمن تاييد اظهارات
ارائه كننده مقاله به عنوان نفر اول است.
آقاي/خانم  .................................................و تاييد اعتبار كنفرانس توسط گروه تخصصي
مدارك مطابق ماده  2بخشنامه كامل مي باشد.
نام دانشگاه مطابق بند ج ماده  4با فرمت صحيح در مقاله و پذيرش درج شده است و بيش از يك آدرس براي
مربوطه ،با پرداخت  ................................ريال موافقت گرديد.

-3
مولف قيد نگرديده است.
مقاله در همايش ديگري ارائه و چاپ نشده است.
-4
مقاله در مجموعه مقاالت كنفرانس چاپ مي گردد.
-5
* سفر دوم متقاضي است و مقاله و شرايط مندرج در تبصره  6ماده  4كامالً رعايت مي شود.
-6
* در صورتي كه سفر دوم متقاضي در يك سال شمسي باشد.

تاييد نهايي :

نام و نام خانوادگي رئيس دانشكده :

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي :
امضاء :

تاريخ :

تاريخ و امضا :

