دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي
معاونت بینالملل

درخواست شرکت در همایش خارج از کشور اعضای هیأت علمی
مدير محترم گروه ..................................................................
با اهداء سالم
احتراماً ،به استحضار ميرساند مقاله/مقاالت ذیل با نام دانشگاه ،برای ارائه در همایش خارج از کشور پذیرفته شده است .نظر بهه ایکههه ایکنانهص شهد شهرکت در ایه همهایش اسهتااده از
تسهیالت دستورالعمل اجرایي شرکت اعضای هیأت علمي دانشگاه در همایشهای داخل خارج از کشور را دارم ،مستدعي است دستور ا دام مقتضي در ای خشوص صادر فرمایید .اطالعهات
الزم به شرح ذیل ميباشد:
 -1مشخصات متقاضي
نام نامخانوادگي:

مرتبه علمي:

گر ه:

تلا همراه:

ضعیت استخدامي:

دانشهده:

پست الهتر نیهي:

 -2مشخصات همايش
نام همایش:

نام برگزارکککده:

تاریخ شر ع پایان (میالدی):
تاریخ شر ع پایان (شمسي):

کشور:
شهر:

آیا در سال جاری در همایش خارجي دیگری شرکت نمودهاید :بله خیر
نام همایش:

تاریخ همایش:
کشور:

 -3عنوان مقالهای /مقاالتي که در همايش ارائه خواهد شد:
)1
)2
ای مقاله/مقاالت که بالً در هیچ منله علمي یا همایش دیگری ارائه نشده است با نام دانشگاه صکعتي خواجه نشیرالدی طوسي به عکوان دانشگاه متبوع ایکنانص برای ا لی بار ارائه خواهد
شد .همچکی ایکنانص متعهد ميشوم حداکثر یک ماه پس از بازگشت از همایش ،فرم تسویه حساب را تهمیل به معا نت بی الملل دانشگاه ارسال نمایم.
 -4مدارک الزم
 نامه پذیرش طعي (یا تشویر ایمیل ارسالي)
ایکنانص متقاضي  :صد ر حهم ماموریت

 صاحه ا ل مقاله

 تشویر بسایت همایش شامل تاریخ محل برگزاری همایش

 دریافت حمایت مالي طبق دستورالعمل حمایتي جهت شرکت اعضای هیأت علمي دانشگاه در همایش های خارج از کشور هستم.
امضای متقاضي:

تاريخ:

معاون محترم پژوهشي دانشکده:
احتراماً ،درخواست فوق در جلسه گر ه مورخ  ...............................................مورد بررسي تایید رار گرفت.
امضای مدير گروه:

تاريخ:
شماره:
تاريخ:

معاون محترم بینالملل دانشگاه:
با سالم ،احتراماً با توجه به بررسي تأیید درخواست فوق در جلسه مورخ  ..........................................شورای دانشهده ،خواهشمکد است دستور مقتضي در ای خشوص ابالغ فرمایید.
امضای معاون پژوهشي دانشکده:
تذکر:
 -1حتماً در مقاله از عکوان  K. N. Toosi University of Technologyاستااده فرمائید.
 -2فرم را به طور کامل تهمیل فرمائید.
 -3از تغییر محتوای فرم در فایل  wordخودداری فرمائید.

