
 

 های علمیدرخواست شرکت در گردهماییفرم 

 دانشجویان
 صفحه 2از  1صفحه  FR-RE-001/S01مدرک: کد 

 

 ۱۳تاریخ: ...../....../.......                                                                 .................                                         گروه مدیر محترم 
 

 ......................... ورودی سالبه کد دانشجویی............................. ............................................. دانشجو درخواست است خواهشمند احترام،با سالم و 

   مورد بررسی قرار دهید. زیر مشخصات بارا جهت شرکت در همایش  می باشد که در حال تحصیل در رشته ......................................
                                                                                                              

 

 .تحقیقاتی معتبر برگزار شود-تخصصی، دانشگاهها، دانشکده ها، موسسات و مراکز علمی-انجمن های علمی کنفرانس می بایست توسط: 1تبصره 

 .است الیر 000/000/۳کنفرانسی هر مقاله  یبرا یقیحداکثر مبلغ تشو: 2تبصره 

 از هر دانشجو مورد حمایت دانشگاه قرار می گیرد. یک دوره تحصیلیکنفرانس در دو  حداکثر: 3تبصره 

 شده باشد. تهیهبوئین زهرا فنی و مهندسی دانشگاه مقاله می بایست با همکاری یکی از اعضای محترم هیات علمی : 4تبصره 

 مقاله دانشجویی در سال می باشد. 5 بوئین زهرافنی و مهندسی دانشگاه سهمیه هر عضو هیات علمی : 5تبصره 

 

 ............................................................................................................. فارسی(: )به سمینار کنفرانس/ عنوان
Conference Title: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ................................................................................................................................... فارسی(: )به مقاله عنوان

Paper Title: .....................................................................................................................................................   

 ................................................. برگزاری: محل

 ................................................... برگزارکننده:

 ....................................... پایان: و شروع تاریخ

 
 با تشکر                                                                                                                                                        

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

 امضا استاد                                                                                                                             

 
 

 ۱۳تاریخ:   ...../....../.......                                                                                                           پژوهشیمحترم  مدیریت
 با سالم و احترام،

  پذیرد. صورتبررسی شرایط تسهیالت تشویق نامبرده  جهت الزم اقدامات فرمایید دستوراینجانب  ییدأت به توجه با است خواهشمند

 
 با تشکر                                                                                                                                                 

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

                                                                                                                                                    

 مدیر گروه امضا                                                                                                                                              



 

 های علمیدرخواست شرکت در گردهماییفرم 

 دانشجویان
 صفحه 2از  1صفحه  FR-RE-001/S01مدرک: کد 

 

 ۱۳تاریخ:   ...../....../.......                                                                                                           پژوهشیمحترم  معاون
سالم و احترام،  شد.         با  شد/ نمی با شرایط می با سیله نامبرده حائز  شمند بدین و ست  خواه در شرکت   پرداخت هزینه  جهت الزم اقدامات ا

ضتتمنام مدار    پذیرد. صتتورت....به استتتاد راهنمایی دکتر................................................................ بابت ستتهمیه شتتماره .....................  همایش فوق

 .باشدیم وستیمربوطه شامل فرم ثبت نام و دعوتنامه کنفرانس به پ

 

 
 با تشکر                                                                                                                                                 

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

 مدیر پژوهش و فناوری امضا                                                                                                                                                                         

 

 

 ۱۳تاریخ:   ...../....../.......                                                                                                          اداری -مالیمحترم  عاون م
 موافقت گردید. مبلغ.......................................................به پس از بررسی های انجام شده، با تقاضای ایشان با سالم و احترام. 

 
 

 با تشکر                                                                                                                                       

                                                                                                             

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

 معاون پژوهشی امضا                                                                                                                                                                     

 

 ۱۳تاریخ:   ...../....../.......                                                                                                          دبیرخانه
 .............پرداخت گردید ........................................... به شماره رسید..........................با سالم و احترام.  در تاریخ ............................. مبلغ....

 
 

 با تشکر                                                                                                                                       

                                                                                                             

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

 اداری-معاون مالی امضا                                                                                                                                                                     

 
 


