((فرم در خواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور))
 -1مشخصات پرسنلی(توسط متقاضی تکمیل گردد)

ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

ٍضعیت اعترساهی:

رؽتِ ٍ آذزیي هسرک تحصیلی:

ؽوارُ عضَیت ّیات علوی

ًَع ّوکاری:

عٌَاى پغت عاسهاًی:

هحل ذسهت:

ؽوارُ تواط:

ؽوارُ کارت هلی:

 -2مشخصات کنفرانس(توسط متقاضی تکمیل گردد)

کؾَر بزگشار کٌٌسُ:

ًام کٌفزاًظ:

اًجوي ّای علوی بزگشار کٌٌسُ

-1
-2
-3
-1

یا هزاکش تحقیقاتی

-2

زاًؾگاُ بزگشار کٌٌسُ:
تارید بزگشاری:

آیا هقالِ تَعط کٌفزاًظ زر صٍرًال ترصصی چاپ هی ؽَز :ذیز □

بلی □

ًام ٍ هؾرصات صٍرًال:
 -3ارزیابی گروه تخصصی( توسط گروه تخصصی تکمیل گردد)

هعیار ارسیابی اعتبار کٌفزاًظ
(زر صَرت هثبت بَزى یکی اس هعیارّای 4گاًِ سیز،کٌفزاًظ هعتیز اعت)
1

ارسیابی
بلی

هَضَع هقالِ ٍ اعتبار کٌفزاًظ هَرز تاییس زاًؾکسُ (گزٍُ
ذیز

ترصصی) اعت.

هقالِ ارائِ ؽسُ زر کٌفزاًظ بِ صَرت  full paperزر کتاب هجوَعِ هقاالت کٌفزاًظ با ًوایِ ISC،Scopus،ISI

ًام ٍ ًام ذاًَازگی رئیظ زاًؾکسُ

یا  Medlineتَعط کٌفزاًظ چاپ گززز.

اهضا

2

زاًؾگاُ بزگشار کٌٌسُ کٌفزاًظ زر بیي زاًؾگاُ بزتز جْاى اعت (.زر عایت هعزفی ؽسُ)

تارید

3

زاٍراى کٌفزاًظ اس زاًؾگاّْای بزتز جْاى ( زر عایت هعزفی ؽسُ) هی باؽٌس.

4

بزگشار کٌٌسُ کٌفزاًظ اًجوي یا هَعغِ علوی هعتبز زر هَضَع کٌفزاًظ اعت.
 -4نظر شورای پژوهشی ( توسط شورای پژوهشی تکمیل گردد)

هعیار ارسیابی
(السم اعت توام هعیارّای 6گاًِ سیز بلی باؽس)

ارسیابی
بلی

ًظز ؽَرای پضٍّؾی ٍاحس:
ذیز

طی هصَبِ جلغِ ؽوارُ

هَرخ

1

ارائِ کٌٌسُ هقالِ بِ عٌَاى ًفز اٍل اعت.

آقای/ذاًن

2

هسارک هطابق هازُ  2برؾٌاهِ کاهل هی باؽس.

گزٍُ ترصصی هزبَطِ با پززاذت

3

ًام زاًؾگاُ هطابق بٌس ج هازُ  4با فزهت صحیح زر هقالِ ٍ پذیزػ زرج ؽسُ اعت ٍ بیؼ اس یک آزرط بزای هَلف قیس ًگززیسُ اعت.

ًام ٍ ًام ذاًَازگی هعاٍى پضٍّؾی:

4

هقالِ زر ّوایؼ زیگزی ارائِ ٍ چاپ ًؾسُ اعت.

اهضا

5

هقالِ زر هجوَعِ هقاالت کٌفزاًظ چاپ هی گززز.

تارید:

6

عفز زٍم هتقاضی اعت ٍ هقالِ ٍ ؽزایط هٌسرج زر تبصزُ  6هازُ کاهالً رعیسگی هی ؽَز.

ضوي تاییس اظْارات

ٍ تاییس اعتبار کٌفزاًظ تَعط
ریال هَافقت گززیس.

