
 

 

 واريز وجه به حساب كنفرانس يا رسيد اصل فيش 

كةه اينكنفرانس، اعالميةة كنفةرانس يةا مةدركل دال بةر دبيرخانة اصل فيش به  يا تحويل در صورت ارسالتبصره: 
كةه در ايةن صةورت نيةا  بةه تفميةل فةر   تالزاميس ،را مطالبه نموده استكنفرانس اصل فيش واريزي  دبيرخانة

 باشد.مل« نامه مالل و معامالتل دانشگاه(آئين 47س و خدمات خريداري شدة بدون فاكتور )مادة جلسة اجناصورت»

 شةمارة  بةا سةربرك كنفةرانس وة مقاالت كنفرانس )در مجموع چاپ شده كامل صفحة اول مقالةا   سري كپل يک
 پوستر كنفرانس.همچنين كپل ا  و صفحه( 

 شود.(اياب و ذهاب )بليط هواپيما پرداخت نمل زينةدريافت ه الشة بليط قطار يا اتوبوس براي 

 در كنفرانس. مقالهكل ارائة مقاله در كنفرانس يا نامة پذيرش چاپ و نامة گواهلگواهل حضور يا سري كپل  يک 

 نا  در آن اعال  شده باشد. هاي ثبتاي ا  بروشور كنفرانس كه هزينهصفحه 

 .تصوير بروشور يا كاتالوك كنفرانس 

 و امضةاي آن « المللةلدرخواست دانشفده در ارتباط با ارائة مقاله در مجامع علمل و بين»اي فر  دو صفحه تفميل
 .استاد راهنماموافقت توسط دانشجو و 

  ي مقاله.دهندهيا ارائه نويسندهتوسط  «هاجدول ار يابل و امتيا دهل گردهمائل»تفميل 

  نوان، مفان و  مان كنفرانس روي آن درج شده باشد.كه ع كنفرانسكامل دي سلهارد يا ا  كپل يک 

  و هةر است ، حداكثر مبلغ قابل پرداخت براي هر كنفرانس، هر دانشجو، دو ميليون ريال هاي داخللكنفرانسبراي
 هاي داخلل معرفل نمايد.دانشجو در سال براي شركت و چاپ مقاله در كنفرانس پنجتواند حداكثر استاد راهنما، مل

 در پرتال دانشگاه ، دانشفده و دانشگاهدر پرتال دانشگاه و تأييد استاد راهنما مقاله ثبت. 

 پس ا  تحويل مدارك به دفتر معاونت پژوهشل دانشةفده،  هفتهسه شده براي كنفرانس، براي دريافت مبلغ هزينه
 گردد.( مراجعه 64545441تلفن: ي دو  ساختمان فارابل )به آقاي نريمانل مستقر در طبقه

  دانشجوئل و مقاالتل غير معتبر، كنفرانس هاي خارجل كه در ايران دبيرخانه دارند، كنفرانس هاي به كنفرانس هاي
 كه در آنها نا  استاد راهنما نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  كامل چاپ شده كنفرانس بايد به صورت فايل مقالهpdf به آدرس تلگرا  يا ايميل  ير ارسال شود. 
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داخل المللل اسفان و اقامت جهت شركت در مجامع علمل و بين ،اياب و ذهاب ،نا  هزينة ثبتمدارك ال   براي دريافت 

توسط دانشجويان  ة كاملارائة مقالچاپ و به منظور  خارج كشورالمللل در مجامع علمل و بيننا   و هزينة ثبت كشور

 تحصيالت تفميلل هايدوره


