
 شرکت دانشجویان  شیوه نامه

 داخلیو کارگاههای  در همایشها

 از اضتمبء ضيحیٍ تحمیكثٍ مىظًض تمًیت ضيحیٍ َمىبضی َبی ػلمی زض ثیه زاوشجًیبن پژيَشگط ي ایج

 ایه ،سطح مُبضتُبی ترصصی ي پژيَشی ي اضائٍ یبفتٍ َبی پژيَشی مطتجط ثب ضشتٍ تحصیلی، يذًزثبيضی

 .لبثل اجطا می ثبشس ثط اسبس ضًاثط پژيَشی مصًة ثٍ شطح شیل شیًٌ وبمٍ

 :شزایط مزبوط به همایش و کارگاه -1ماده 

 .يجًز اطالػبت مستىس زض ضاثطٍ ثب َمبیش، مشرصبت َمبیش، ثطوبمٍ َبی اجطایی َمبیش ي ؿیطٌ      1-1

 .ذًاَس ثًزوٍ زض ایه ذصًص وظط استبز ضاَىمب ي گطيٌ مطثًطٍ مالن . َمبیش ثبیس مؼتجط ثبشس  1-2

 .محًضَبی َمبیش مطتجط ثب ضشتٍ تحصیلی ي مًضًع پبیبن وبمٍ زاوشجً ثبشس 1-3

 .شزایط هزبَط بِ کارگاُ آهَسشی ّواًٌد شزایط ّوایش هی باشد: 1تجصطٌ 

 :شزایط مقاله پذیزفته شده -2ماده 

 . زض َیچ َمبیش ػلمی اضائٍ شسٌ ثبشس "ممبلٍ مًضز وظط وجبیس لجال  2-1

ممبلٍ یىىفط مًضز  1اصلی ممبلٍ ثبیس زاوشجًی متمبضی یب استبز ضاَىمبی ایشبن ثبشس وٍ زض اظای وًیسىسٌ  2-2

 .حمبیت لطاض می گیطز

مطبثك ثب فطمت ظیط زض ممبالت چبح شسٌ ي ممبلٍ مًضز تمبضب  زاوشگبٌ وبشبن ثؼىًان وفط اصلیآزضس   2-3

مطتجٍ ػلمی ، وبم گطيٌ، وبم زاوشىسٌ، زاوشگبٌ :  ثطای ممبالت فبضسی.ثطای شطوت زض َمبیش شوط شسٌ ثبشس

 وبشبن

 :ثطای ممبالت التیه

Department of …,Faculty of … , University of Kashan, Kashan, I. R. Iran 

 .شًز ضػبیت فًق تطتیت است ممتضی ویع ظثبوُب سبیط ثٍ ممبالت ثطای

حوایت اس سفز داًشجَیاى بابت هقاالتی کِ ًَیسٌدُ اصلی هقالِ اس داًشگاُ کاشاى ًبَدُ ٍ ًام هتقاضی ًیش اٍلیي اسن در  : 2تجصطٌ

 .اهکاى پذبز ًیست  بیي داًشجَیاى ّوکار هقالِ ًباشد

 : شزایط متقاضی -3ماده 

تبییس استبز ضمه تىمیل فطم مطثًطٍ مًضًع ضا ثٍ ثؼس اظ ثطگعاضی وىفطاوس زاوشجً الظم است   3-1

 .پژيَشی جُت پطزاذت اضسبل ومبیس تضسبوسٌ ي پس اظ ثجت ثٍ مؼبينزاوشىسٌ  يگطيٌ  ضاَىمب،

 



زضذصًص شطوت زاوشجًیبن زض سمیىبض سبالوٍ زاوشجًیی وبوً وٍ تًسط ستبز وبوً ثطگعاض می گطزز   3-1

 .َعیىٍ شطوت پطزاذت می گطزز

 .ثؼس اظ فبضؽ التحصیلی می تًاوس اظ ایه تسُیالت استفبزٌ ومبیس سبلزاوشجً تب یه َط    3-3

 :تسهیالت اعطایی –4ماده 

، ، تـصیٍ ي اسىبن(لطبض یب اتًثًس)ثلیط ضفت ي ثطگشت ثجت وبم،: تسُیالت اػطبیی شبمل َعیىٍ َبی 4-1

 .مستىسات لبثل پطزاذت می ثبشس اصل ثب اضائٍ َعیىٍ پًستط

 لبثل پطزاذت ضیبل 300.000ضیبل  ي َعیىٍ پًستط حساوثط600.000مجلؾتب  حساوثط َعیىٍ البمت 4-2

 .می ثبشس

ضيظ  3ضیبل ثبثت َطضيظ حضًض ي تبسمف  50.000ثبثت َعیىٍ َبی زاذل شُطی زاوشجًیبن مجلؾ  4-3

 .زضایه ذصًص ویبظ ثٍ اضائٍ اسىبز مبلی ورًاَس ثًز. پطزاذت شًز

اػتجبض پطزاذتی ثطای َط سفط ي َط زاوشجًی ممطغ وبضشىبسی اضشس ي زوتطی ثب زض وظط  سمف 4-4

سبل یىجبض لبثل ثطضسی ي تـییط  2گطفته اصل صطفٍ جًیی تًسط شًضای پژيَشی تؼییه ي حسالل َط 

 .زذًاَس ثً

 15.000.000ریال ٍ 4.000.000یب بِ ّز داًشجَی کارشٌاسی ارشد ٍ دکتزی بِ تزت 92هبلغ پزداختی اس ابتدای سال  :3 تجصطٌ

ریال ٍ داًشجَیاى دکتزی 4.000.000ّز سفز بزای داًشجَیاى ارشد ّشیٌِ ریال در طَل دٍرُ تحصیل هی باشد ٍ  سقف 
 .ریال هی باشد 5.000.000

زض صًضتی وٍ َعیىٍ شطوت زض سمیىبضَبی زاذلی زاوشجًیبن ثیش اظ سمف ممطض ثبشس مبثمی َعیىٍ  4-5

 .ثًز ذًاَس پطزاذتاظمحل اػتجبض گطوت اسبتیس ثب تبئیس ایشبن لبثل 

 .می ثبشس پژوهانه اساتیدزاوشجًیبن ممبطغ تحصیالت تىمیلی اظ  هزینه شزکت در کارگاهپطزاذت  4-6

 2َعیىٍ شطوت زض وىفطاوس زاوشجًیبن وبضشىبسی حساوثط ثطای یه سفط ي تب مجلؾ  پطزاذت 4-7

  .ذًاَس ثًزضیبل میلیًن 

حمبیت زاوشگبٌ اظ سفطَبی ػلمی زاوشجًیبن صطفبً جىجٍ تشًیمی زاشتٍ ي زاوشگبٌ زض لجبل  -5ماده 

 .َیچ گًوٍ مسئًلیتی وساضز... مًاضزی چًن حًازث سفط، ي 

اػتجبض تسُیالت پطزاذتی ایه شیًٌ وبمٍ ثطای زاوشجًیبن ضيظاوٍ اظ محل اػتجبضات پژيَشی ي تبمیه  -6ماده 

 .سبیط زاوشجًیبن اظ محل پژيَبوٍ استبز مطثًطٍ می ثبشس

 شًضای پژيَشی تبییس ي زض جلسٍ شًضای  20/08/92تجصطٌ زض جلسٍ مًضخ  3مبزٌ ي  6زض  شیًٌ وبمٍایه 

 .ضئیسٍ زاوشگبٌ ثتصًیت ضسیس ي اظ تبضید تصًیت الظم االجطاستَیبت محتطم  17/09/92مًضخ


