
  

  )2فرم شماره (
  درخواست شرکت در همایش خارج از کشور

  
  .................................................................. مدیریت محترم گروه

   
  با اهداء سالم

 نظر به اینکه اینجانب قصد شرکت در این همایش و استفاده از. پذیرفته شده است مقاالت مشروحه زیر با نام دانشگاه، برای ارائه در همایش خارج از کشور/مقالهرساند  احتراماً، به استحضار می
اطالعـات الزم  . مستدعی است دستور مقتضی در این خصوص صادر فرماییـد  دارم،را کشور  تسهیالت دستورالعمل اجرایی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های داخل و خارج از

   :به شرح زیر است
  
  خصات متقاضیمش -1

  :دانشکده  :وضعیت استخدامی  :مرتبه علمی  :نام خانوادگینام و 
  :پست الکترونیکی :تلفن همراه :گروه

  
  مشخصات همایش -2

  :نام برگزار کننده  :همایشنام 
  ):میالدی(تاریخ شروع و پایان 
  ):شمسی(تاریخ شروع و پایان 

  :کشور
  :شهر

  خیر  بله   :شرکت کرده اید آیا در سال جاری در همایش خارجی دیگری
  :نام همایش

  :تاریخ همایش
  :کشور

  
  :ارائه خواهد شد همایشمقاالتی که در  /ایعنوان مقاله - 3

1(  
  

2(  
  

ه متبوع اینجانب و برای اولین بار ارائه عنوان دانشگا هبنصیرالدین طوسی    خواجه با نام دانشگاه صنعتی ،ه نشده استدیگری ارائ همایشکه قبالً در هیچ مجله علمی یا  ،مقاالت/این مقاله
  .را تکمیل و جهت تسویه حساب به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال نمایم 3همچنین اینجانب متعهد می شوم حداکثر یک ماه پس از بازگشت از همایش، فرم شماره  .خواهد شد

  
  مدارک الزم -4

  تصویر وبسایت همایش شامل تاریخ و محل برگزاری همایش صفحه اول مقاله                   )       یا تصویر ایمیل ارسالی(نامه پذیرش قطعی  
  

  . دریافت حمایت مالی طبق دستورالعمل حمایتی جهت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور هستم     صدور حکم ماموریت  :  اینجانب متقاضی
  

  :تاریخ:                                  امضا متقاضی          
  
  

  معاونت محترم پژوهشی دانشکده
  :تاریخ            :                     امضای مدیر گروه        .مورد بررسی و تایید قرار گرفت............................................... احتراماً، درخواست فوق در جلسه گروه مورخ 

  
  معاونت محترم بین الملل دانشگاه

  .  شورای دانشکده، خواهشمند است دستور مقتضی در این خصوص ابالغ فرمایید.............. ............................با سالم، احتراماً با توجه به بررسی و تایید درخواست فوق در جلسه مورخ 
                                                                :تاریخ                    :            امضای معاون پژوهشی دانشکده                                                                                                                                 

   :تذکر
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  . فرم را به طور کامل تکمیل کنید -2
  .خودداری کنید wordاز تغییر محتوای فرم در فایل  -3
  

  1395خرداد  23: روزرسانیتاریخ به

  نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه
  المللمعاونت بین


