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دانشجويان تحصیالت تکمیلي به منظور ارتقاء سطح کیفي پژوهش و آموزش و گسترش فعالیتهاي علمي 

توانند با شرايط و ضوابط مياين دانشجويان به آخرين يافته هاي علمي، و دستیابي  انشگاه صنعتي امیرکبیرد

نیز شرکت در و کشور  هاي معتبر علمي بین المللي خارجدر گردهمائيجهت ثبت نام  آئین نامهمندرج در اين 

 نمايند. اقدام يداخلهاي همايش
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 شرايط عمومی گردهمايی )سمينار/ کنفرانس( -1

اره گردهمايي )سمینار/ کنفرانس( به دفتر امور پژوهشي حوزه معاونت پژوهشي اطالعاتي درب -1-1

اي( شهرت و  . اين اطالعات مي تواند درباره سطح گردهمايي )جهاني/ منطقهگردد ارائه دانشگاه

 ت )با چکیده يا مقاله کامل( باشد.اعتبار، سابقه برگزاري، نحوه پذيرش مقاال

ردهمايي علمي داخلي يا خارج از کشور توسط نويسنده يا مقاله موردنظر قبالٌ در هیچ گ -1-2

 نويسندگان مقاله ارائه نشده باشد.

تصريح نام و نشاني دانشگاه صنعتي امیرکبیر براي نويسنده مقاله الزامي است. نام دانشگاه  -1-3

 .گردد University of Technology Amirkabirبدين فرم درج صرفا بايست  مي

وهشي حوزه لمللي از نظر علمي و ارتباط با نیازهاي کشور توسط امور پژا اعتبار کنفرانس بین -1-4

المللي  هائي را که در سطح بین اين اداره تنها کنفرانس گردد.معاونت پژوهشي دانشگاه تائید مي

 دهد. شوند مورد تأئید قرار مي بسیار خوب و يا عالي ارزيابي مي

 

 :کنندگانشرايط شرکت -2

 به زبان گردهمايي علمي مورد تقاضاداشتن آشنايي کافي  -2-1

 مرتبط بودن زمینه تخصصي متقاضي با موضوع کنفرانس -2-2

 داشتن نامه معتبر مبني بر پذيرش مقاله، ارائه و چاپ آن در مجموعه مقاالت کنفرانس -2-3

 بودن نام متقاضي در مقاله به عنوان نويسنده اول يا دوم مقاله  -2-4
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 : مراحل اجرائی -3

پس از تائیدد شدوراي   را پرسشنامه شرکت در گردهمايي علمي تکمیلي دانشجويان تحصیالت  -3-1

پژوهشي دانشکده ذيربط به دفتر امور پژوهشدي حدوزه معاوندت پژوهشدي دانشدگاه       -آموزشي

 د.ندار ارسال مي

دفتر امور پژوهشي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه درخواست را بررسي و در صورت تطبیق بدا   -3-2

 دهد. زم را انجام ميضوابط تعیین شده اقدامات ال

 

 :ها تأمين هزينه -4

المللي خارج از کشدور بده دانشدجويان تحصدیالت     هاي بینکنفرانسحق ثبت نام پرداخت میزان  -4-1

 تکمیلي:

 دالر در سال  300الف( دانشجويان دکترا معادل ريالي 

 دالر در سال 200ب( دانشجويان کارشناسي ارشد معادل ريالي 

ارز در حدود نرخ اعالم شده توسط بانک مرکزي بوده و در ابتداي هر سال  معادل ريالي نرخ :تبصره

بیست معادل  1394توسط معاونت پژوهشي تعیین و براي کل سال اعمال خواهد شد. اين نرخ براي سال 

  تعیین شده است. (ريال 28000هشت هزار ريال ) و

 

 :های داخل کشورکنفرانس -5

در کنفرانس هاي داخل کشور با تامین شرايط  ت تکمیليدانشجويان تحصیالدر مورد شرکت 

ارائه اسناد مثبته )اصل  عالوه بر حق ثبت نام ، هزينه هاي بلیط و اسکان در قبال 3تا  1بندهاي 

 فیش واريزي( با موافقت دانشکده از محل بودجه پژوهشي دانشکده قابل پرداخت مي باشد.
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 مقاله در پرداخت ثبت نام يا ارائهدرخواست دانشکده در ارتباط با فرم : 1پيوست 

 المللی توسط دانشجويان تحصيالت تکميلیمجامع علمی و بين

(AUT-FM-2203-01) 
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 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

 با اهداء سالم 

دکتدرا / کارشناسدي ارشدد بده شدماره                       احتراماً بده پیوسدت درخواسدت خدانآ / آقدا                                       

دانشجويي                        نام استاد راهنمدا                                         ايدن دانشدکده، منبدآ بده مددار  الزم، در       

  و نظدر دانشدکده،  اوندت  ن معشود. مشروح اطالعدات مدورد نیداز آ    المللي تقديآ مي خصوص ارائه مقاله در مجامع علمي و بین

 رسد: جهت صدور دستور و اقدام مقتبي به شرح ذيل به استحبار مي

 نام کنفرانس ) انگلیسي و فارسي(: -1

 

 کشور                                                       شهر محل برگزاري:  -2

   تاريخ برگزاري:                                 لغايت: -3

 عناوين مقاالت ارائه شده: )مقاالت به همراه پذيرش آنها ضمیمه گردد( -4

1- 

2- 

3- 

 چکیدهپذيرش مقاله به صورت                         شفاهي                                پوستر                           -5

   نام نويسندگان مقاله: -6

 

 ساير با ذکر مورد: 

 روژه:  عنوان پ -6

مقاله
 

سنده خانوادگي نوي نام و نام

 اول

خانوادگي  نام و نام

 نويسنده دوم

خانوادگي  نام و نام

 نويسنده سوم

مقاله محصولي 

 از کار تحقیقاتي

نوع کار انجام 

 شده در مقاله

پروژه دکترا
ل 
طرح مستق

 

ساير
ي 
کاربرد

 

توسعه
 

ي
ا

 

ي
نظر

 

          اول

          دوم

          سوم
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 نتیجه ارزيابي علمي مقاله: -7

 ضعیفمتوسط                                    خوب                             

 نظر دانشکده: -8

نام به میزان                                                          در مورد شرکت  ثبتحق نه سفر و هزيدانشکده با پرداخت 

 شجو در کنفرانس با رعايت قوانین و مقررات مربوطه موافق است.دان

 

 

 

 

 

 

 با تشکر و آرزوی توفيق الهی                 

 رئيس / معاون پژوهشی دانشکده
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های شرکت در مجامع علمی و تسويه فرم درخواست پرداخت هزينه: 2پيوست 

 دانشجويان حساب

(AUT-FM-2203-02) 
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 رياست محترم دانشکده

 با اهداء سالم 

 
 گردد. تقديآمعاونت پژوهشي دانشگاه  اسناد مشروحه زير جهت تسويه حساب و ارسال به حوزهبه پیوست   احتراماً،

 ريال   بلیط رفت و برگشت: -1

 ريال          :نام حق ثبت -2

 ريال           :غذااسکان و هزينه  -3

 دددددددددددددددددددددد                         

 ريال   ها: جمع کل هزينه  -4

 

 

 امضاء و تاريخ                                  خانوادگی دانشجو            نام و نام                       

 

 
 

 

 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

 با اهداء سالم،

 
ايدن   ........................................دانشدجوي دکتدرا/ کارشناسدي ارشدد    .................انآ/ آقداي اسدناد هزينده خد   احتراماً، بدينوسیله 

                           .................................. گردد. ضمناً سقف اعتبار مصوب جهت سفر ايشان دانشکده جهت استحبار و تسويه حساب ارسال مي

 باشد. مي  ريال

 

 

 امضاء و تاريخ                                    رئيس دانشکده  
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 مدير محترم مالی و پشتيبانی معاونت پژوهشی

 

 با اهداء سالم،

 احتراماٌ مستدعي است باتوجه به نظر موافق دانشکده، نسبت به پرداخت هزينه ها براساس مقررات الزم معمول فرمائید.

 

 

 

 

 

  امضاء و تاريخ                                          انشگاهمعاون/ مديرکل امور پژوهشی د               


