
 

 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه  بین الملل )خارجی(و دستیار  .Ph. D نامه حمايت از دانشجويان شیوه

 بین المللیداخلی در كنگره های 
 

      ژوهش و ارائه مقاله در مجامع ملیدر امر پ ي تخصصیدكترا ي تشويق و حمايت از دانشجويان مقطعدر راستا

الملل  نیب حاصل از تحقیقات دانشجوياننتايج ی پرديس بین الملل معاونت پژوهشو ارتقاء سطح علمی آنان، 

 بین المللی هاي معتبر كنگرهدر شفاهی ه ارائپوستر و يا صورت ه را كه ب دانشگاه علوم پزشکی تهران( ی)خارج

 مورد حمايت قرار می دهد.  ذيلبه شرح را ارائه گردد  آنهاتوسط  داخلی

 نامه براي دانشجويان یوهششرايط استفاده از اين  _1ماده 

 مقاله ذكر شده باشد.    خالصه  سنده اولعنوان نويه نام دانشجو ب 

 وجود داشته باشد.مقاله خالصه در  علوم پزشکی تهرانت علمی دانشگاه اعضاي هیأ از يکی حتماً نام  

 ارائه شود. نوشته شده و مقاله به زبان انگلیسی 

 Affiliation لوم پزشکی تهران قید شده باشد.دانشجو در آن دانشگاه ع 

  دانشجو مشغول به تحصیل باشد.بین المللیهاي داخلی  كنگره هايهنگام ثبت نام و شركت در در ، 

  كنگرهكه دانشجو در  امکان پذير استها فقط در صورتی  كنگرهمقاالت ارائه شده در خالصه حمايت از 

حمايت مالی  و ارائه مقاله كنگرهدانشجو در دم حضور در صورت عمقاله را ارائه كرده باشد. خالصه شركت و 

 تعلق نخواهد گرفت.

 حمايتكل درصد مبلغ  70به صورت پوستر ارائه شود معادل ها  كنگرهلی از مقاالتی كه در حمايت ما    

 خواهد بود.)مطابق با  ضوابط( 

  تحصیل امکان پذير خواهد بود.دوره دانشجويان يکبار در طول حمايت مالی از 

 يیديه استاد مربوطه جهت پرداخت الزامی استتأ. 

 نحوة حمايت _2ماده 

 ه شفاهی  ه صورت پوستر يا ارائن بارائه آو گواهی چاپ شده در كتابچه كنگره  خالصه مقالهاصل  ارائه                

  فقط به  كنگرههزينه شركت در د باشطور مشترك نوشته شده ه مقاالتی كه توسط چند دانشجو بخالصه در

 كه نويسنده اول باشد پرداخت می گردد. يیدانشجو

 :میزان حمايت براي شركت در كنگره ها در قبال ارائه اسناد فوق الذكر به صورت ذيل می باشد 



 

  15ر000ر000ه شفاهی حداكثر تا سقق   ارائ صورته خالصه مقاله ببراي ارائه  بین المللی داخلیكنگره هاي 

 درصد اين مبلغ   70صورت پوستر ه ه بو در صورت ارائ الري

و ايقا  و   هزينه هاي اقامت )خقار  از تهقران(   ،هزينه ها شامل حق ثبت نام در كنگره بین المللی داخلی :1تبصره

 ذها  بین شهري تا سق  مبلغ فوق الذكر می باشد.

شرط ارائه مدارك در مدت حداكثر تا سه ماه ه بخالصه مقاالت ارائه شده در كنگره ها، حمايت مالی از : 2تبصره 

  بعد از برگزاري كنگره قابل انجام خواهد بود.

  

 مراحل تأيید _ 3ماده 

معاونت پژوهشی پرديس بین مراحل تأيید نهايی جهت دريافت اعتبار و انجام امور مالی و تسويه حسا ، توسط 

 پذيرد.  انجام می با همکاري معاونت پشتیبانی بین الملل الملل

 

تاريخ تصويب   - 4ماده   

بقه  در هیأت رئیسه پرديس بین الملقل دانشقگاه    13/08/1397 تاريخ درمدت دو سال ماده به  4 نامه در شیوهاين 

 .ستو از اين تاريخ قابل اجرا رسیده تصويب

 


