
   دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت تحقیقات و فناوری

 واحد کارگاه ها 

 شیوه نامه شرکت دانشجویان در کنفرانس های داخلی و خارجی

  سوی   از  و   دانشگاه  علمی  اعتبار   رفتن  باال  موجب  سو  یک  از  جهانی   و  ملی   های  عرصه   در   دانشجویان   حضور

  جام سان  منظور  به.  گردد  می  خارجی  کشورهای  و  داخلی  پژوهشگران  با  تجربه  و  دانش  تبادل  موجب  دیگر

  شیوه  این  خارجی   و   داخلی  های  همایش  و  ها  کنفرانس  در   شرکت  متقاضی   دانشجویان  حضور  به   بخشیدن

  در   دانشجویی  تحقیقات   های   کمیته   عضو  دانشجویان  کلیه   مشمول   نامه   شیوه   این .  است  شده  تهیه   نامه

  PhD  و   تخصصی   فوق  دوره  دستیاری،  دوره  ارشد،  کارشناسی  می،عمو  دکترای  کارشناسی،   های  دوره  مقاطع

 .  باشد  می

  می   کنفرانس  و  سمپوزیوم  سمینار،  کنگره،  همایش،  شامل  نامه،  شیوه  این  در  علمی  گردهمایی  -یک  ماده  

  به  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  تحقیقات  کمیته  عنوان   بایستی  ها  گردهمایی   کلیه  در  .  باشد 

 .باشد  گردیده ذکر  کنگره  فشرده لوح  یا و  مقاالت  خالصه کتابچه  در شده چاپ  مقاالت  خالصه در ذیل  شرح

 : خارجی های گردهایی   در

Student Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, 

Kermanshah, IRAN    

   : داخلی های  گردهمایی  در

 ایران  کرمانشاه،  کرمانشاه،  پزشکی علوم  انشگاهد ، دانشجویی  تحقیقات  کمیته         

  کرمانشاه  در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  یا  و  توسط   که  علمی  های   گردهمایی  :یک  تبصره

 . شود نمی نامه شیوه این  شامل گردد  می  برگزار

 :  شرایط واجد دانشجویان- دو ماده 

  دوره   مقاطع   در   دانشجویی   تحقیقات   های   میته ک  عضو  دانشجویان   کلیه  :  داخلی  های  کنگره   در   شرکت

 .  باشد  می PhD و  تخصصی  فوق دوره  دستیاری،  دوره ارشد، کارشناسی  عمومی، دکترای  کارشناسی، های

  در   شده  درج  شرایط   با  دانشجویی  تحقیقات  های  کمیته  عضو  دانشجویان  :خارجی  های  کنگره   در  شرکت

 .  گردند   می نامه شیوه این  مشمولو پوستر  خنرانیس شکل به مقاله ارایه پذیرش  اخذ  صورت  در  ذیل

   دانشگاه سالیانه  فناوری و  پژوهشگر برتر دانشجویان -1



 (  درخشان استعدادهای)کا بند  نامه آیین برتر دانشجویان -2

   پژوهشی شورای موافقت با دانشکده  هر دانشجویان  از  نفر سه -3

  امکان ،  به عنوان دانشجوی برتر  انتخاب  از  بعد   لسا پایان  تا  دو  و  یک  بند   شرایط   واجد  دانشجویان :  دو  تبصره 

 .  باشند  می  رادارا نامه شیوه  این  امتیاز از  استفاده

  کنگره   در   بار   دو   سال  هر   در   نامه   شیوه  این   در  مقرر  تسهیالت   از   دانشجویان  استفاده   امکان :     سه   تبصره 

 . بود خواهد  خارجی کنگره طول تحصیل در در  بار  یک  و   داخلی

  داده،   تحویل  دانشجویی  تحقیقات  کمیته   به  را  خود  های  درخواست  شرایط،  واجد   دانشجویان     :چهار  تبصره 

  تحقیقات   معاونت  کارگاههای  واحد   به  بودن  شرایط   واجد   صورت  در  و  بررسی  تحقیقات  کمیته  توسط   مدارک

   . گردد می  ارسال فناوری  و

  پرداخت   جهت  زیر  مستندات  گردهمایی  در  مقاله  ارائه   و  متقاضی  سفر  از  پس  :نیاز  مورد  مستندات  -  سه  ماده 

 . گردد می  تحویل   فناوری و  تحقیقات معاونت  های  کارگاه واحد   به دانشجویان به  تسهیالت

 دانشجویی   تحقیقات  کمیته  سوی از نامه  معرفی  اصل -1

 متقاضی بنام  مقاله  پذیرش  -2

 فشرده  لوح   یا و  کتابچه جلد  انضمام  به کتابچه در   شده چاپ مقاله خالصه -3

 همایش در مقاله  ه ئارا و  رکت ش  گواهی -4

 ( نام ثبت  وجه  ،برگشت و  رفت  بلیط  هزینه) پرداختی معتبر فاکتورهای تصویر  -5

  اولین   به  تنها  مقاالت  خالصه   کتابچه  در  شده  چاپ  مقاله  خالصهدو  حداکثر  و  عنوان  هر  جهت  :  پنج  تبصره 

 .شد  خواهد  پرداخت تسهیالت  ها مقاله دهنده ارائه

  شده   ارائه  دیگری  خارجی  و  داخلی  همایش  در   آن  از  پیش  نباید   گردهمایی  در  شده  ارائه  مقاله   :  شش  تبصره

 . باشد 

  در  دهنده ارائه  به  سفر  هزینه پرداخت شده،  چاپ مقاله خالصه  عنوان  هر جهت  هزینه پرداخت -چهار ماده 

  کشوری   های  همایش  و   ریال  000/000/3  مبلغ   ای   منطقه   های  همایش  برای  داخلی   های   گردهمایی

  های  همایش   در  دانشجویان  شرکت  جهت   سفر  هزینه    بابت   یپرداخت   مبلغ  .باشد   می   ریال  000/000/4

  .میباشد  خارجی های  کنگره  در علمی  هیات اعضای شرکت    نامه آیین با مطابق خارجی

  واحد   به  گردهمایی  پایان  از   پس  ماه  یک  حداکثر  و   مالی  سال  همان  در  بایستی  سفر   مدارک:    هفت  تبصره

 .  پذیرد نمی صورت  پرداختی  صورت  این غیر در گردد، تحویل   ها کارگاه



 .است ریپذ  امکان مقاله  بدون  مستندات با مدعو ی  د کلی سخنران  عنوان  به  سخنرانی ارائه : هشت تبصره 

  های   کمیته   و   علمی   های  لنپ  همایش،   رئیسه  هیأت  عضو  دانشجویان  برای   4  ماده   هزینه   پرداخت  :   نه  تبصره 

 .است پذیر امکان فناوری و  تحقیقات  معاونت موافقت  صورت در  تنها مقاله ارائه  دون ب اجرایی  و علمی

  تاریخ   ان   از  و تصویب دانشگاه  پژوهشی   شورای  در  23/6/1401 تاریخ  در  تبصره  9 و  ماده  4  در   نامه  شیوه  این

 .باشد  می االجرا الزم بعد  به

 

           


