فرم زرذواست هسینه شرکت زر همایش

واحد صفاشهر
فرم زرذواست شرکت اعضای هیات علمی زر همایش های معتبر علمی زاذل کشور
معاونت محترم پژوهشی زانشگاه آزاز اسالمی واحس

ایٌجاًة  ..................................................عضَ ّیأت علوی توام ٍقت

ًیوـِ ٍقت گطٍُ ًَ ................................یسٌسُ نفر اول

هقـالِای تا عٌَاى «».............................................................................................. .......................................................................


تِ ًام

هیتاشن کِ ایي هقالِ
زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس صفاشْط ٍ تِ فطهت صحیح «نام گروه ،نام دانشکذه ،واحذ صفاشهر ،صفاشهر ،ایران» 
زض ّوایش هٌطقِای

يالوللی کِ زض تاضید  ........ ........الی  ..................زض هحل  ....................................تطگعاض گطزیس،
هلی تی 

پصیطفتِ ٍ تصَضت سخنرانی اضائِ گطزیسُ است ،لصا ذَاّشوٌس است زستَضات الظم جْت پطزاذت کوک ّعیٌـِ شطکت زض ّوایشّای
زاذل کشَض ضا هثصٍل فطهاییس .قاتل شکط ایت تِ پیَست هساضک هَضز ًیاظ هطاتق ترشٌاهِ شواضُ  43/444474هَضخ  1374/12/01تقسین
هیگطزز:

 اصل ٍ کپی گَاّی اضائِ هقالِ زض ّوایش تصَضت سخنرانی؛
 اصل ٍ کپی هقالِ اضائِ شسُ تِ فطهت کٌفطاًس تِ صَضت (Full Textهَجَز زض هجوَعِ هقاالت ٍ یا ّ CDوایش)؛
 اصل تلیط ٍ فاکتـَضّای هطتَطِ ٍ ّعیٌِ اسکاى؛
 اصل ضسیس پطزاذت ّعیٌِ ثثت ًام؛

تِ هساضک ًاقص تطتیة اثط زازُ ًرَاّس شس

شرایط پرزاذت هسینـه شرکت زر همایشهای زاذل کشور طبق برشنامه شماره  42/344374مورخ : 0274/01/10

ّ )1عیٌِ تطای هقاالت ّوایش هلی ٍ تیي الوللی زاذلی حساکثط  3/000/000ضیال ٍ ّوایش هٌطقِای  1/000/000ضیال هی تاشس؛
 )2پطزاذت ّعیٌِ تطای هقاالت اضائِ شسُ تِ صَضت پَستط قاتل قثَل ًیست؛
 )3کوک ّعیٌِ فقط تِ اعضای ّیات علوی توام ٍقت ٍ ًیوِ ٍقت ٍاحس قاتل پطزاذت است؛
 )4هقالِ هطتثط تا ترصص عضَ ّیات علوی تاشس ٍ تِ صَضت سرٌطاًی ٍ  Full Textاضائِ شسُ تاشس؛
 )5سقف هجاظ اذص تسْیالت زض یک سال شوسی تطای عضَ ّیات علوی توام ٍقت  2هقالِ ٍ ًیوِ ٍقت  1هقالِ است؛
شواضُ حساب تاًک هلی............................................. :

نام و نام ذانوازگی
تارید و امضاء

مسیر کل محترم ازاری و مالی واحس

تا سالم ٍ احتطام
طثق ترشٌاهِ شواضُ  43/444474هَضخ  ٍ 1374/12/01تا تَجِ تِ هستٌسات پیَست شسُ ،هَاضز هَضز تاییس است لصا ذَاّشوٌس
است زستَضات الظم جْت پطزاذت هثلغ  ..........ضیال  .......................ضیال اظ هحل تَزجِ پژٍّشی ضا هثصٍل فطهاییس.
رضا ذرم نیا
معاون پژوهش و فناوری واحس صفاشهر

