
 
  فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور

  )ویژه دانشجویان دکتری(
 
 

 

 .......................  ............: ........ نام و نام خانوادگی-۲.............  ........: .............. شماره دانشجويی-۱
 ر      مذک       مؤنث  :  جنسيت-۳

 معافيت غيرتحصيلی          معافيت تحصيلی : خدمت کرده         خدمت نکرده : )برای آقايان ( وضعيت نظام وظيفه-١-٣                      
 

 
 ..........................: .........رايشگ -۳..................................................  رشته تحصيلی -۲..... ........: .................... دانشکده-۱
       بورس    آزاد   : وضعيت پذيرش -۴

 بورسيه دستگاههای اجرايی      دانشجوی بورسيه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم      -۴-۱                                                     
 ....................نمره ............. .................نوع آزمون زبان : شگاه حد نصاب نمره زبان مورد قبول دان-۵
 : ................ امتحان جامع   قبولی در تاريخ-۶
 )با حمايت مالی(دفعه ..........  آيا قبًال در همايشهای بين المللی خارج از کشور شرکت کرده ايد؟ خير                    بله، -۷
 .)وست بودن يک کپی از آخرين کارنامه جهت بررسی درخواست الزامی استپي(
 

 
         Tech Training    ياکارگاه آموزشی                بين المللیهمايش:   نوع همايش-۱

  .................................   غيره                        
 :..................کشور: ................  شهر ..................................ادعوتنامه ازمؤسسه تحقيقاتی از دانشگاه ي) اصل پيوست( پذيرش -۲
 ....................ميالدی .................. / شمسی :   خاتمه             ....................ميالدی .................. / شمسی :  تاريخ شروع -۳
 ) صفحه اول ضميمه شودروگرفت........................... (.................................................................: همايش پايگاه اينترنتی  آدرس-۴
 .   است          بدون مقاله    با پوستر                 با چکيده          با مقاله کامل         : همايش شرکت در -۵
 . الزامی است۳۱۱شماره فرم  ر مورد درخواست بدون مقاله تکميلد
                  خيربله .   کنفرانس دارای مجموعه مقاالت است-۶
  ...... .......................................همايش هزينه ثبت نام در -۷

 ريال............................... ................بله،               خير ؟ورت خواهد پذيرفت     آيا از محل ديگری حمايت مالی در اين مورد ص
 

 
       قوی           متوسط              ضعيف   :   با موضوع تحقيقاتی دانشجوهمايشارتباط موضوع 

          مخالفت می شود  موافقت می شود               فوق    همايشبا درخواست شرکت در 
 ...................................................................................................................................................................): در صورت لزوم(توضيحات 

................................................................................................................................................................................................................. 
 

 نام و امضاء

 مديريت تحصيالت تکميلی

 ......................: ........شماره 
 .......................: .......تاريخ 
 .......................: ......پيوست

 :وضعيت تحصيلی دانشجو) ب

 :مشخصات همايش) ج

 :نظر استاد راهنما) د

 :فردی دانشجو مشخصات ) الف



 
  در رتبههمايشتوجه به مدارک، و رده بندی مطرح و با ................... درخواست در کميته تحصيالت تکميلی دانشکده مورخ 

 يک                            دو                       سه
 .   مخالفت                شد             موافقت با مساعدت مالی            موافقتبدون مساعدت مالی         با درخواست

 ...................................................................................................................................................................): در صورت لزوم(توضيحات 
................................................................................................................................................................................................................. 

 . برگزار خواهد شدر دانشکدهد ...........................سخنرانی به زبان انگليسی با آگهی پيوست در تاريخ * 
 معاون تحصيالت تکميلی دانشکده  امضاءنام و 

 تاريخ 
 :تحصيالت تکميلینظر کارشناس 

...................................................................................................................
................................................................................................................... 

 تاريخ
 

  :مطابقت با مقررات
..........................................................................................................

........................................................................................................... 

 
 

 ....................................................................................................................................................................... به صورت           
 .اقدام شود............................................... ...          ....................................................................................................

 .اقدام نشود....... ...............................................................................................................................يل           به دال
 
  و تاريخامضاء

 
 

 اصل بايگانی در پرونده دانشجو      
  به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری معرفی شد         

                  به اداره پذيرش و نظام وظيفه ارجاع شد
 :نکات مهم

 توسـط دانـشکده بـه مـديريت تحـصيالت تکميلـی       ً دانشجويانی که در يک کنفرانس خاص شرکت می کنند با هم و در يـک مجموعـه مـستقيما    کليهتوصيه می شود درخواست ) ۱
 .دانشگاه ارسال شوند

 . استيه حساب الزامیجهت تسوارائه مدارک زير ) ۲
  به انضمام کپی صفحه مشخصات پاسپورت و کپی صفحه مربوط به مهر ورود و خروج مربوطهگواهی شرکت در همايش و ارائه مقاله) ۱-۲ 
 )طبق فرم مربوطه(گزارش علمی سفر ) ۲-۲ 
 ارائه مقاله يا گزارش علمی) ۳-۲ 

 .ذيرفته باشد ارائه همان مقاله که به تأييد استاد راهنما رسيده باشد کافی استدر مواردی که پذيرش در همايش با ارائه مقاله صورت پ •

در صورتيکه درخواست شرکت در همايش بدون ارائه مقاله صورت پذيرد و پس از طی مراحل الزم با اين درخواست موافقـت شـود، دانـشجو موظـف اسـت طـی                                 •
 . تهيه و پس از تأييد استاد راهنما جزو مدارک تسويه حساب ارائه نمايد علمیمقاله ای علمی در چهارچوب گزارشهای حداکثر شش ماه

گاه مناسب   وب  جهت ارائه الکترونيکی آن روی     آنها خواهد بود و ارائه نسخه نرم افزاری         دانشگاه صنعتی شريف   متعلق به    رت حق چاپ يا انتشار کليه گزارشها      در هر صو  
 .شريف الزامی استنعتی ص دانشگاه تحصيالت تکميلیبه تشخيص مديريت 

 
 ۲۶/۳/۸۶: تاريخ آخرين ويرايش         www.sharifgradschool.ir         ۳۰۹:کد فرم 

 تأييد کميته تحصيالت تکميلی

 :مديرکل تحصيالت تکميلی دانشگاه

 ارجاع


