
 
 

 
 

 ................................... تاریخ: بسمه تعالی 

 9911سال  ویرایش سوم دانشجویان در همایش موضوع: دستورالعمل کمک هزینه شرکت

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی جهت گسترش فرهنگ پژوهش و ایجاد انگیزه در دانشجویان 

در نظر گرفته است. این شیوه نامه در  در همایش هزینه ای را جهت شرکت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکمک 

 بند نگارش گردیده است. 8

باید دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی  مقاله نویسنده مسئول -9بند 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد.

آدرس سازمانی نویسنده مسئول ارائه دهنده( باید آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کمیته  -۲بند 

 باشد تحقیقات دانشجویی

 آدرس سازمانی به انگلیسی

Student Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, 
Kermanshah, Iran 

 آدرس سازمانی به فارسی

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

این کمک هزینه تعلق می گیرد. مشروط به اینکه مقاله ارائه شده  بار پنجبه هر دانشجو در سال تحصیلی  -9بند 

 .حاصل طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد و برای هر طرح یک مقاله قابل قبول است

ناس کارشدانشجو ملزم است بعد از بازگشت مستندات زیر را از طریق سامانه پژوهان یا ایمیل کمیته برای  -۴بند 

 .رسال نمایدا کمیته

( تصویر خالصه مقاله همایش 1دانشگاه برسد. مستندات:  دانشجویی مستندات باید به تایید سرپرست کمیته تحقیقات - ۵ بند

( ۵تصویر کارت دانشجویی نویسنده مسئول ( ۴فرم درخواست کمک هزینه ( ۳تصویر گواهی ارائه خالصه مقاله همایش ( ۲

تاییدیه مدیر پژوهش دانشکده ( ۷تاییدیه عضو هیات علمی همکار ( ۶گواهی کسب رتبه به عنوان سخنران برتر یا پوستر برتر 

 .گواهی طرح پژوهشی مصوب مرتبط با مقاله ارائه شده( 8مربوطه 

 مبالغ کمک هزینه بر اساس نوع کنگره به شرح زیر می باشد: -۶بند 

 ریال  000/000/۵در کنگره های بین المللی دانشجویی و غیر دانشجویی(:  الف( کسب عنوان سخنران برتر

 ریال 000/۵00/۴ب( کسب عنوان پوستر برتر در کنگره های بین المللی دانشجویی و غیر دانشجویی(: 
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 در کنگره های بین المللی دانشجویی و غیر دانشجویی به عنوان سخنران و یا ارائه دهنده پوستر : ارائه خالصه مقالهج( 

 ریال 000/000/۴

 ریال 000/000/۴ د( کسب عنوان سخنران برتر در کنگره های ملی )دانشجویی و غیر دانشجویی(:

 ریال 000/۵00/۳کسب عنوان پوستر برتر در کنگره های ملی )دانشجویی و غیر دانشجویی(: ( هـ

 ریال  000/000/۳ ارائه خالصه مقاله در کنگره های ملی )دانشجویی و غیر دانشجویی(: (و

یر ویی و غز( کسب عنوان سخنران برتر در کنگره های منطقه ای آمایشی کمیته تحقیقات دانشجویی و آمایش ملی )دانشج

 ریال 000/000/۳ دانشجویی(:

( کسب عنوان پوستر برتر در کنگره های منطقه ای آمایشی کمیته تحقیقات دانشجویی و آمایش ملی )دانشجویی و غیر ح

 ریال  000/۵00/۲ دانشجویی(:

 (یی و غیر دانشجوییث( ارائه خالصه مقاله کنگره های منطقه ای آمایشی کمیته تحقیقات دانشجویی و أمایش ملی )دانشجو

 ریال 000/000/۲

نگره در یک ک ،یا ارائه مقاله غیر منتج از طرح دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی می توانند بدون ارائه مقاله -۷بند 

 .ریال خواهد بود 000/000/۲ بین المللی ملی، منطقه ای دانشجویی و غیر دانشجویی شرکت نمایند و مبلغ کمک هزینه آنها

 مبلغ رکشو علوم پزشکی دانشگاههای کسب عنوان پوستر یا سخنران برتر در کنگره سالیانه دانشجویان -8بند 

باشد می ریال برای نفر سوم 000/000/۴0ریال برای نفر دوم و مبلغ 000/000/۴5برای نفر اول و مبلغ  ریال 000/000/05

 دانشجو و یک سوم به حساب استاد راهنما واریز می گردد.که از این مبلغ دو سوم به حساب 


