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 بسمه تعالی
 همایش های علمی خارج از کشور سفرفرم گزارش 

 

 همکار ارجمند:

ی   ات علم   در هر سال  اقدام به اعزام  اعضای هی   ،حوزه معاونت پژوهشی در جهت تقویت جایگاه پژوهش

بت حضور اعضاء هی ات علم  ی   همای ش های خارج از کشور می نماید. این فرم به منظور بررسی اثرات مث به

ستادی معاونت پژوهشی، طراح ی   در همایشهای علمی خارج از کشورو انتق  ال تجربی  ات آن  ان به حوزه

 شده است. خواهشمندیم آن را در طول شرکت در همایش به همراه داشته و موارد خواسته ش ده را ب ا دق ت   

 .ل فرمائیدتکمی

 ن این فرم کمال تشکررا داریم.از همکاری و دقت نظر شما در پر کرد

 مشخصات شرکت کننده :- 1

 :نام و نام خانوادگی 

 : میمرتبه عل

 :آخرین مدرک و رشته تحصیلی 

 :آموزشی  گروه

Website                                                                                                                         .Email: 

---------------------------------------------------------------------- 

 چگونگی اطالع یافتن از برگزاری همایش :-2

 

   : کدام سایت ؟      اینترنت 

 همکاران            اطالع رسانی  دانشگاه/بیمارستان  

  سایر موارد     نشریات پزشکی 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 مشخصات همایش :-3

 عنوان همایش :

 :موسسه یا سازمان برگزار کننده 
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 :وب سایت سازمان برگزار کننده

 برگزار کننده همایش :  

 :سازمان های همکاری کننده

      دانشگاه ها   سازمان های خصوصی   سازمان های دولتی 

--------------------------------------------------------------------- 

 محل برگزاری همایش :

 تاریخ برگزاری همایش :

 هجری شمسی  : 

 میالدی  :  

 تاریخ شروع و پایان سفر :

             هجری شمسی  :                    

 میالدی  :  

 

-------------------------------------------------------------------- 

  غیر ادواری        برگزاری همایش بصورت :    ادواری

 محل برگزاری : 

  مکان مخصوص برگزاری همایش ها    بیمارستان     دانشگاه 

    نام مکان برگزاری همایش ...............................

 غیره : ...............................

 )فرستادن وجه ثبت نام ( همایش : نام نحوه ثبت

 .........................................................نوع آن را مشخص کنید : .....................   استفاده از کارت های اعتباری 

 ............................................................................................................................ :  استفاده از بانک های واسط 

  ................................................................................................................................................................کدام بانک ؟

  ............................................................................................................................................سال ؟ هزینه کارمزد در
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 ....................................................................................................مشکل احتمالی در مورد نحوه ثبت نام : .............

------------------------------------------------------------------------- 

 : چگونگی شرکت در همایش -4

 )در صورت مثبت بودن موارد، عالمت بزنید( 

 کلیات سفر :

 :   اخذ ویزا

  مشهد دانشگاهازدفترروابط بین الملل  نامه معرفی به سفارت

    نامه معرفی به سفارت از وزارت امور خارجه 

 اقدام از طریق آژانس های مسافرتی  

 هزینه اخذ ویزا  :

 : مدت زمان صدور ویزا

 : اخذ ویزا احتمالی تمشکال 

 جهت صدور ویزا طوالنی مدت زمان   صدور ویزاهزینه 

 معرفی نامه از وزارت خانه         مراجعات مکرر

  :حل پیشنهادی جهت  برطرف شدن موانع  اخذ ویزاراه 

 :  تهیه بلیط احتمالی مشکالت

   تاخیر در صدور بلیط   هزینه

      عدم همکاری شرکت های مسافرتی

 اه حل پیشنهادی جهت  برطرف شدن موانع  تهیه بلیط :ر

 

 

 

   تور مسافرتی             شخصی   :نحوه سفر

 

 هت  سهولت انجام سفر :    راه حل پیشنهادی ج

 

 



 4 

 بررسی وضعیت علمی همایش :-5

  ..............................................................................................................................تعداد تقریبی شرکت کنندگان :

  ................................................................................................................تعداد تقریبی شرکت کنندگان )از ایران(:

 .......................................................................تقریبا چه تعداد با ارائه مقاله )پوستر یا سخنرانی( : ......................

 ..................................................................................................تقریبا چه تعداد بدون ارائه مقاله : .........................

  ......................................................پوستر:.... .............................................نرانی :سخ  ئه شده تعداد مقاالت ارا

  ...............................................پوستر.......................................سخنرانی:  گان ایرانی مقاله دتعداد ارائه دهن

(توانستید ارتباط علمی برقرار کنید؟ لطفا مشخصات  از داخل کشور) با چند نفر از شرکت کنندگان ایرانی 

 آنها را در جدول زیر بنویسید :

                                                                            

 ردیف

 

 نام 

نام 

 خانوادگی

 

 حیطه پژوهشی E-mail دانشگاه/شهر/کشور تخصص
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لطفا مشخصات محققین سایر کشورها )ایرانی یا غیر ایرانی( را که توانستید با آنها ارتباط علمی برقرار کنی د،  

 بنویسید:

 

 نام

 نام خانودگی
 حیطه پژوهشی e-mail دانشگاه/کشور رشته تخصصی

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

 ایی( که شما ارائه نموده اید :مشخصات مقاله )ه

 

 نوع ارائه عنوان مقاله)فارسی و التین( ردیف

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 آیا ارائه مقاله شما منجر به برقراری ارتباط موثر علمی با اساتید و دیگر ارائه دهندگان مقاله شد؟ 

 لطفا توضیح دهید :      
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   امتیازات ویژه :

 عضو پانل   سخنران مدعو   تحقیق برگزیده   پوستر برگزیده 

 

 در راستای ایجاد ارتباط موثر علمی با محققین، چه فعالیت هایی انجام دادید ؟

 ( به اساتیدی که درخواست آن را داشتند   CDارائه مقاله ارائه شده )بصورت کپی یا 

 ارائه پمفلتی از دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت دارید 

 رخواست مقاالت ارائه شده توسط دیگر محققین د

 سایر محققین بحث و تبادل نظر در مورد تحقیقات شما در دانشگاه خود و تحقیقات مشابه 

 دعوت از اساتید برای سفر به ایران 

 که در آینده در ایران برگزار خواهد شد  شماارائه لیستی از کنگره های مرتبط با تخصص 

:  سایر موارد

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

 آیا با شیوه نوینی از ارائه مقاله در همایش مواجه شدید؟ لطفا توضیح دهید :

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 بارزترین خصیصه همایشی که در آن شرکت داشتید، چه بوده است ؟ لطفا توضیح دهید :

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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 بررسی دستاوردهای علمی همایش :-6

)امتیاز ؟قرار داشتسایر کشورها در چه سطحی  مقاالت ایران نسبت به ارائه شده ازبه نظر شما مطالعات 

 بدهید(

                                        متوسط=                               2  پائین= 1                                         بسیار پائین =0

 بسیار باال  =                                  5باال   =                                             4متوسط باال    =  3

 -------------------------------------------------------------------- 

 ؟)امتیاز بدهید(شتچه جایگاهی د ایرانی مقاالتسایر در بینمقاله شما

                                        متوسط=                               2  پائین= 1                                         بسیار پائین 0=

 بسیار باال  =                                  5باال   =                                             4متوسط باال    =  3

 

--------------------------------------------------------------------- 

 توان جامعه علمی کشور را از نتایج این سفرها مطلع کرد ؟ ما چگونه میبه نظر ش

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 شما چگونه دستاوردهای علمی خود را از شرکت در این گرد همایی به همکارانتان انتقال داده اید؟

 سخنرانی در گروه یا بخش       CD       ارائه              ارائه کتابچه خالصه مقاالت 

 .................................................................................................................سایر موارد.............................

نید کلمی از همایش های بین المللی پیشنهاد می راهی را برای استفاده هر چه بهتر اعضاء هیات ع

 دانشگاه در این زمینه چه اقدامات و تمهیداتی را باید در نظر داشته باشد؟

 تقویت استفاده از کامپیوتر  تقویت زبان انگلیسی  

 تقویت آشنایی با برقراری ارتباطات بین الملل  

    ی  تقویت آشنایی با دانشگاه ها و نهادهای بین الملل

 ..............................................................................................سایر موارد ................................................
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 مشکالت عمده خود را در طول شرکت در همایش مرقوم فرمائید :-7

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 هر گونه نظر یا پیشنهادی دارید، ذکر نمائید :-8

 

------------------------------------------------------------------------- 

 مدارک مورد نیاز جهت تخصیص ارز شرکت در همایش های خارجی)مدارک بعد از سفر(

گواهی شرکت در همایش 

تصویر خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه همایش 

اصل بلیط 

فیش پرداخت هزینه ثبت نام 

)فرم تکمیل شده گزارش سفر )در سایت موجود است 

ر صورت تکمیل مدارک فوق ،گزینه را عالمت بزنید.د 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 تحویل دهید.  دانشگاهلطفا فرم را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت پژوهشی 

 

 تاریخو امضاء                                                                          :   شرکت کنندهنام ونام خانوادگی 

 

 

 امضاء و تاریخ                                                         نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه :


