
 

 (1شماره )فرم 
 

 

 

 

 دانشگاه مراغه بین المللیعلمی و همکاری های محترم  مدیریت
 

 :  در سمينار علمي با عنوان ي شرکتمتقاض  ت علمي گروه أعضو هي    / خانم   يآقااحتراما،

 

باشند. کليه  مهدارا ايشهان    مي   شهر   در کشور )شمسي(  لغايت     از تاريخ

و طههرح در  جهههت استاضههار ،بررسههي شههده اسههت    دانشکده   خب  شرح زير ک  در جلس  مور

 گردد.شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي
 

 ؛(Poster)يا  (Oral) ناوه ارائ  عنوان و  متضمن نام  پذيرش قطعي مقال   

 ؛ه()چکيد مقال  از صفا  اول اینسخ   

 ؛pdfمقال  کامل ب  همراه فايل   

 ؛همايش کمیته علمیاعضاء  ملیتو  اسامیمتضمن اي از بروشور کنفرانس نسخ   

 ؛ذکر شده است گزاریمحل برو  تاریخک  در آن  همايشتصوير صفا  وب سايت   

 ؛مبني بر موافقت با درخواست عضو هيأت علمي گروه و دانشکدهصورتجلس  شوراي   

 شريات معتبر حداقل يك مقال  مستقل در نچاپ يا  وهاي داخلي با ارائ  مقال  در کنفرانسشرکت دو بار مدارا مبني بر   

 شيوه نام  اجرايي(؛ 3از کشور)ماده داخل يا خارج       

 بر چاپ يا پذيرش چاپ حداقل يك مقال  مستقل علمي پژوهشي در نشريات علمي معتبر داخل و يا  الزم مبنيمدارا   

 شيوه نام  اجرايي(؛ 4بلي)ماده از مقاالت ارائ  شده در دو کنفرانس ق خارج از کشور      

 شيوه نام  اجرايي(؛ 5مدارا الزم جهت احراز شرط زبان )ماده   

 ؛کپي حکم کارگزيني  

 .گردهمايي قبلي Proceedingجالت معتبر يا ارائ  نتايج سفر قبلي متقاضي بصورت چاپ شده در م  

 (باشند، نيازي ب  اين مورد ندارندمي علميک  براي اولين بار متقاضي استفاده از مأموريت هيئت علمي اعضاي )

 

 رئيس دانشکدهنام و نام خانوادگي 

 و تاريخ امضا 
 

 

 

 معاونت  آموزشی و ژپوهشی

 
 در همایش های خارج از کشور ت علمی ااعضای هیفرم تقاضای شرکت 

 



 

 (2شماره )فرم 
 همایشعات الطمتقاضی و ا فرم مشخصات

 (رسيده باشد الملليهاي علمي و بينب  مديريت همکاري ماه قبل از تاريخ شروع گردهمائي 2حداقل فوق، الزم است مدارا )
 

 ریاست محترم دانشکده

ارائه  در   براي باشد،ب  عنوان دانشگاه مال خدمت مي ک  داراي نام دانشگاه مراغ  ب  شرح زير/مقاالت رساند مقال حتراماً، ب  استاضار ميا

  پذيرفت  شده است. خارج از کشور همايش

 فرماييد. معمولمقتضي را  اقداماتمستدعي است  ،نظر ب  اينک  اينجانب متقاضي شرکت در اين همايش مي باشم

 متقاضی مشخصات -1

 مرتب  علمي:    وضعيت استخدامي:    نام و نام خانوادگي:

 تلفن همراه:    گروه:    دانشکده:   :رشت  تاصيلي

 همایشعات اطال -2

 :عنوان کنفرانس

 برگزار کننده: سازمان نام

 تاريخ شروع و پايان )ميالدي(

 تاريخ شروع و پايان )شمسي(

  :ناوه ارائ  مقال 

Oral   Poster 
 اطالعات مقاله -3

 :ئ  خواهد شدارا مقاالتي ک  در همايش /ايعنوان مقال 

1- 

2- 

عنوان دانشگاه متبوع اينجانب و   ب دانشگاه مراغ با نام  ،ديگري ارائ  نشده است همايشک  قبالً در هيچ مجل  علمي يا  /مقاالت،اين مقال 

 4شماره ه فرم تکميل شد، همايشپس از شرکت در  ظرف مدت يك هفت شوم همچنين اينجانب متعهد مي براي اولين بار ارائ  خواهد شد.

 ارسال نمايم. دانشگاه الملليهاي علمي و بينهمکاريمديريت را ب   )گزارش پس از بازگشت(

 

با آگاهي کامهل از مفهاد آئهين نامه  سهفرهاي         عضو هيات علمي گروه آموزشي    اينجانب 

گزارش ماموريت  ،پس از سفر هفت حداکثر يك گردم متعهد ميداخلي دانشگاه مراغ ،  نام شيوهعلمي وزارت علوم، تاقيقات و فناوري و 

تمهيهدات الزم  نمهايم  ضمنا تعهد مهي . نمايمتاويل  المللي دانشگاههاي علمي و بينهمکارياسناد مالي را براي تسوي  حساب ب  مديريت  و

ات و ... ( را بها همهاهنگي   ههاي جبرانهي، برگهزاري امتاانه    هاي آموزشي در طول مدت ماموريت )اعم از تشکيل کالسفعاليت جهت انجام

هها را به    نام ، دانشهگاه مراغه  مجهاز اسهت کليه  هزينه       شيوه در صورت عدم اجراي هر يك از موارد  .مرياست ماترم دانشکده فراهم نماي

 تشخيص خود از حقوق اينجانب کسر نمايد.

 نام و نام خانوادگي 

 تاريخ و امضاء


