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  تسهيالت شركت دانشجويان درخواست 

  ازكشور خارج هاي همايشدر  
  

  ............................................         جناب آقاي دكتر

  ............................................   مديريت محترم گروه

  

  با اهداء سالم

اين مقاله كه محتواي . پذيرفته شده استزير هت ارائه در كنفرانس جاينجانب  رساند مقاله احتراماً، به استحضار مي  

نصيرالدين طوسي به عنوان  آن قبالً در هيچ مجله علمي يا كنفرانس ديگري ارائه نشده است با نام دانشگاه صنعتي خواجه

  :استاطالعات الزم به شرح زير . دانشگاه متبوع اينجانب و براي اولين بار ارائه خواهد شد

  

  مشخصات متقاضي  -1

  :شماره دانشجويي  :نام و نام خانوادگي

  :دانشكده  :مقطعو  رشته

  

  :عنوان مقاله - 2

  

  

  

  

  همايشمشخصات  -3

  :همايشعنوان  

  

  :كشور و شهر

  :شمسي:                                                           ميالدي تاريخ برگزاري

  

 .مبذول فرمائيد، در كنفرانس اقدام الزمشركت ين مقاله در شوراي گروه نسبت به تامين هزينه خواهشمند است ضمن بررسي ا

  ....................ارائه مقاله به زبان انگليسي برخوردار هستم و داراي نمره  برايي الزم انايرساند اينجانب از توهمچنين به اطالع مي

  . باشممي......... ...............................از آزمون 

  

  

حضور يابم، در غيراينصورت موظف به  همايشارائه مقاله در محل  به منظورشوم اينجانب متعهد مي

  .بازگرداندن كليه تسهيالت دريافتي هستم
  

  

  :محل امضاء متقاضي

  :تاريخ
  

  )2ادامه در صفحه ( 

  المللي  دفتر همكاريهاي علمي بين



  

٢ 

    

  :شوداين قسمت توسط استاد راهنما تكميل 

كه دانشجوي  نمايم تاييد مي ..............................دانشجو  پروژه استاد راهنماي ............................  .....اينجانب دكتر  

  . فوق برخوردار است همايشدر مقاله ارائه  به منظورنامبرده از شرايط علمي الزم 

  

  :تاريخو  امضا                

  :شودتكميل  مدير گروهاين قسمت توسط  

  .اين دانشكده بررسي و تصويب شد..................... شوراي گروه .................. ... رخواست فوق در جلسه مورخ د

  

  :تاريخو  امضا                

  
  :اين قسمت توسط دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده كامل شود

اعالم در زمان اين دانشكده، ............. ........وي مقطع دانشج........................... خانم /شود كه آقاي گواهي ميبدينوسيله 

    .هستندمشغول به تحصيل  تحصيلي خود .................. نيمسالمورد تقاضا در پذيرش مقاله 

    

  دانشكده تحصيالت تكميليمدير

  :تاريخو  امضا                

  
  :دانشكده كامل شود معاونت پژوهشياين قسمت توسط 

در اين دانشكده، .... ...................دانشجوي مقطع ........................... خانم /آقاي درخواستشود  ي ميبدينوسيله گواه

مطرح و مورد موافقت قرار گرفته ............................. و شوراي دانشكده مورخ ............................ شوراي گروه مورخ 

  .متعاقباً ارسال خواهد شد/ به پيوست استطه است كه صورت جلسات مربو

  

  دانشكده معاون پژوهشي

  :تاريخو  امضا                

  
  :المللي دانشگاه تحويل گرددزير به دفتر همكاريهاي علمي بينمدارك فرم تكميل شده به همراه الزم است 

  .)نيز قابل قبول استتصوير پست الكترونيكي  (نامه پذيرش قطعي مقاله  -1

  .تن كامل مقالهتصوير م -2

  .تصوير بروشور يا وب سايت كنفرانس -3

  .)در صورتي كه جزئيات مربوطه در نامه پذيرش مقاله و بروشور نيامده باشد( مدارك مربوط به ثبت نام  -4

در صورتي كه اين مطلب در نامه پذيرش قيد ( مداركي دال بر چاپ مقاله يا چكيده در مجموعه مقاالت كنفرانس  -5

 .)نشده باشد

  .باشد زبان انگليسي مدركي كه نشان دهنده تسلط متقاضي بر ئهارا -6

  

 .تايپ و ارائه شودلطفاً فرم به صورت كامل 


