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شیوه نامه اعطای کمک هزینه اعزام دانشجویان به کنگره ها و 

 همایش های داخلی

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

 

 

5931خرداد ماه   
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هش و کمک به دانشجویان پژوهشگر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی جهت گسترش فرهنگ پژو

 قابل اجرا می باشد. 5931خرداد ماه  22و از تاریخ  ه استبند نگارش گردید 7این شیوه نامه در 

 

آدرس سازمانی کمیته  نویسنده مسئول بایستی دانشجوی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد و -5

 ده باشد.تحقیقات را در چکیده خود آور

کنگره ها و می تواند از مزایای کمک هزینه شرکت در یا یکی از نویسندگان)به تایید نویسنده مسئول( تنها نویسنده مسئول  -2

 بهره مند شود.های داخلی  همایش

می  به عنوان کمک هزینه به دانشجوی ارائه دهنده تعلقریال  000/100/5 های داخلی مبلغ همایشکنگره ها و برای شرکت در  -9

 گیرد.

یا همایش در کنگره  5با پشتیبانی کمیته تحقیقات دانشجویی های داخلی  همایشکنگره ها و تعداد دفعات شرکت دانشجویان در  -4

کنگره یا همایش دیگر اضافه  5به دانشجویان فعال و اعضای شورای مرکزی سال بوده و همچنین با تایید سرپرست و دبیر مرکزی 

 بق اساسنامه تعیین می گردد.اعضای فعال ط .می گردد

و استفاده از کمک هزینه توسط معاون همایش، دبیر کل و سرپرست کل های داخلی همایشکنگره ها و آمار مربوط به شرکت در  -1

 کنترل می گردد.

 .دهد ارائهبه کمیته تحقیقات دانشجویی  همایشکنگره یا  کتابچه از را مقاله خالصه یکپ بازگشت، از پس که است ملزم دانشجو -6

 مستندات الزم جهت استفاده از مزایای نام برده یکی از موارد زیر می باشد : -7

 می باشد. یا همایش تصویر خالصه مقاله که شامل نام و نام خانوادگی افراد حقیقی، نام دانشگاه، مکان و زمان برگزاری کنگره -

 آن قید گردیده باشد.تصویر گواهی ارائه مقاله که مکان و زمان ارائه خالصه مقاله در -

 تصویر بلیط رفت و برگشت )هواپیما یا اتوبوس(  -

 کپی و اصل کارت دانشجویی -

 نحوه ارسال درخواست : 

 توسط متقاضی به دبیر دانشکده مربوطهو مدارک مربوطه  تحویل فرم درخواست .5

 تایید مدارک مربوطه و مشخصات فرد اعزامی توسط مسئول همایش دانشکده .2

 ه معاونت همایش و سمینار کمیته مرکزی با تایید دبیر و سرپرست دانشکدهارسال مدارک ب .9

 تایید مدارک توسط معاونت همایش و سمینار .4

 ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری با تایید دبیر و سرپرست کل .1

 


