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 باسمه تعالي

    
 «ارجی خکنفرانس علمی داخلی ودرشرکت دانشجویان دانشگاه شیرازآیین نامه »

 
 :مقدمه

اسد  جتد  منور و به منظور تدوین روندد مشد و وعلمي دانشگاه شیراز در سطح دانشگاه های کشبا توجه به اعتبار   

 .ه مي گردددار فصل ارائدآیین نامه حاضر در چت ،کنفرانس های علمي داخلي و خارجيتستیل شرک  دانشجویان در

 

 کنفرانس های داخلی با ارائه مقاله : شرکت دانشجویان درفصل اول

اله ددانشگاه شیراز برای دانشجویاني که در کنفرانس های علمي داخلي کشور مقددانشجویان مدیری  امور علمي  :1ماده 

هزینده  %50 وان کمک هزیندهدرانس به عندجت  شرک  در آن کنفبدرای هر دانشجدو فقط یکبار در سال  ،ارائه داده اند

میدزان ) .تقبل خواهد کدرد هزارتومان(دویس  )معادل  الدری000/000/2، بعالوه هزینه ایاب و ذهاب را تا سقف ثب  نام

                  ارتومددان(یکصدوشصدد  هز)معددادل ریددال 000/600/1 ،19-29تحصددیلي ذهدداب شیشددنتادی بددرای سددال سددقف ایدداب و

 . (مي باشد

           از بده کمیتده حماید  دانشدجویان علمي سدال توسدط مددیر امدورسقف هزینه ایاب و ذهاب در اول هر میزان  :1تبصره

 .الزم االجرا خواهد بود ،تأشیشنتاد خواهد شد و شس از تصوی  آن هی طرح های شژوهشي دانشجویان

 . ش  به دانشجویان شرداخ  خواهد شدبا ارائه گواهي ارائه مقاله و بلیط رف  و برگ ،مبلغ کمک هزینه :2تبصره

 .کنفرانس های علمي داخلي ندارددردانشگاه هیچ مسئولی  دیگری در قبال شرک  دانشجویان  :2ماده 
 

 : شرکت دانشجویان دانشگاه شیراز در کنفرانس های خارج از کشور با ارائه مقاله فصل دوم

خارج س کنفراندرصدی از هزینه شرک  در ،مک هزینهدانشگاه شیراز به عنوان ک دانشجویان علميمدیری  امور :3 ماده

مدي )معادل یک میلیون تومان( یال ر000/000/10 تا سقفمبلغ شیشنتادی ) .را به دانشجو شرداخ  خواهد کرداز کشور 

 ( .باشد
در اول هدر سدال توسدط مددیر امدور علمدي  از کشدور کنفدرانس هدای خدارجمیزان کمک هزینه ثب  ندام در : 1تبصره

 وی  ایدندشدس از تصداد خواهدد شدد و دشیشنتدانشگاه  ژوهشي دانشجویاندطرح های ش حمای  از کمیته بهدانشجویان 

 االجرا خواهد بود .، الزم تأدهی

 به دانشجو شرداخ  خواهد شد .و بلیط رف  و برگش  با ارائه گواهي ارائه مقاله  ،مبلغ کمک هزینه : 2تبصره

  .نس های خارج از کشور ن واهد داش دانشگاه هیچ مسئولی  دیگری در قبال شرک  دانشجویان در کنفرا : 4ماده 
 

 خارج از کشورداخل و: شرایط شرکت دانشجویان دانشگاه شیراز در کنفرانس های  سومفصل 

دانشدجویان دانشدگاه علمي مدیری  اموربه و دارای شایان کار مست رج از طرح شژوهشي ارائه شده مي بایستي مقاله  – 1

 .باشد

 ،IELTSارائه مدرک شایسته از قبیل مدارک مربوط بده  ط به زبان انگلیسي را داشته باشد؛متقاضي مي بایستي تسل -2

TOFEL  دال بر تسلط کافي الزامي اس یا دیپلم کانون زبان. 
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 . فرانس حتماً با ارائه مقاله باشدکنشرک  در – 3

سمینار یا شدروهه  عنوان قسمتي از درسه مقاله نبایستي قسمتي از شایان نامه یا رساله کارشناسي ارشد و دکتری یا ب – 4

 .دانشجویان باشد

یک س نراني به زبان انگلیسي در ب ش مربوطه ارائده کندد و به کنفرانس خارجي متقاضي مي بایس  قبل از اعزام  – 5

 .مي تواند اعزام شودستاد مشاورا ییدأبعد از ت

            و یدا طددرح هدای علددوم کشدوررهنگي داله دارای ندوآوری و مدورد نیداز علمدي و فددچنانچه مقد ،اصدوارد خدمدر – 6

 .مستثني اس  1از مورد حمای  از طرح های شژوهشي دانشجویان یید کمیته أ، با تباشد اسالمي -انساني 

 

 فصل چهارم : چگونگی گردش کار مراحل آیین نامه

 :ین نامه حاضر به صورت ذیل مي باشدگردش کار مربوط به مراحل آی:  5ماده 

 

 
 

 

 

 

بدر انجمدن هدای  در جلسه کمیته حماید  و نظدارت 20/7/1389تاریخ تبصره در 4 ماده و 5، فصل 4ر این آیین نامه د

حماید  از طدرح هدای شژوهشدي درکمیتده 28/08/1392تداریخ و درو به تصدوی  کمیتده رسدید  مطرحدانشگاه علمي 

 .ه اس قرارگرفت بازنگری مورد ،دانشجویان دانشگاه شیراز

 

 

و استاد  به استاد ناظر دانشجومراجعه 

 مشاورطرح شژوهشي انجام شده

مشاور و استاد  استاد ناظر ییدیهأت

 انجام شده شژوهشي طرح

همراه گواهي ارائه  بهتأییدیه ارسال 

 دانشجویان علميامورمدیری  به مقاله 


