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  1فرم درخواست  برگزاري گردهمايي بين المللي 
  تخصصي  - انجمن هاي علمي،  ها ، موسسات وابستهسازمان،  يز تحقيقاتتوسط دانشگاهها و مراك

  كشورعلوم پزشكي 
  

   مشاركت كننده :خارجي   تعداد سازمانها يا انجمنهاي
  

  :تعداد شركت كنندگان خارجي  تعداد سخنرانان  خارجي :

  
  به فارسي : عنوان دقيق گردهمايي           -1

  
  به انگليسي : عنوان دقيق گردهمايي           -2

  
  تخصصي برگزاركننده گردهمائي : -نام دانشگاه ، سازمان ، مركز تحقيقات ،  موسسه ، انجمن علمي             -3

  
  تاريخ و طول مدت برگزاري گردهمائي :            -4
  محل برگزاري گردهمائي :              - 5
  محل دبيرخانه گردهمايي :              -6
  شماره تلفن دبيرخانه گردهمائي :                                           شماره نمابر دبيرخانه گردهمائي :              -7
  سمت در گردهمايي):  –لفن همراه جهت تماس هاي فوري (نام ونام خانوادگي شماره ت             - 8
  آدرس وب سايت گردهمائي:              -9

  آدرس پست الكترونيكي : - 10
  تخصصي همكار يا مشاركت كننده داخلي   –نام دانشگاه ها ، سازمان ها ، مراكز ، انجمن هاي علمي  -11

  اعالم همكاري يا مشاركت ضميمه گردد) :و خارجي (تصوير نامه هاي               
  نام رئيس گردهمايي :  -12
  نام دبير علمي گردهمائي : -13
  نام دبير اجرائي گردهمائي :   -14
  شناسه برنامه آموزش مداوم جامعه پزشكي :  -15
  برآورد تعداد كل شركت كنندگان در گردهمايي : -16

                                                            
بهمراه اسكن حاوي امضائ رئيس و دبير اجرايي گردهمايي ،  )PDFاسكن  يا فرم درخواست تكميل شده بصورت فايل نرم افزاري (ضروري است ، توجه:   ١

به  ، بررسي در كارگروه صدور مجوز گردهمائي بين الملليطرح و مرجع درخواست كننده جهت باالترين مقام بپيوست درخواست كتبي ، فايل هاي مستندات 
  معاونت تحقيقات و فنĤوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  ارسال گردد .
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  )         انگليسي (    )    زبان برگزاري گردهمائي : فارسي (    )       انگليسي و فارسي (  -17
  فراهم بودن امكانات و سيستم ترجمه همزمان براي شركت كنندگان خارجي :  -18
  برآورد تعداد مقاالت ارسالي به دبيرخانه علمي گردهمايي از داخل كشور :   -19
  برآورد تعداد مقاالت ارسالي به دبيرخانه علمي گردهمايي از خارج كشور :  -20
  دگان داخلي در گردهمايي : برآورد تعداد شركت كنن -21
  برآورد تعداد سخنرانان داخلي در گردهمايي : -22
برآورد تعداد شركت كنندگان خارجي در گردهمايي ( با ذكر نام ، رشته تخصصي ، رتبه علمي، نام  -23

  مركز ، نام كشور) : 
  مركز ، نام كشور) : برآورد تعداد سخنرانان خارجي در گردهمايي ( با ذكر نام ، رشته تخصصي، رتبه علمي، نام -24
  برآورد تعداد نمايشگاه هاي :  -25
  برآورد تعداد كارگاهها :  -26
  برآورد تعداد نشست هاي علمي ( پانل هاي تخصصي): -27
  برآورد تعداد شركت كنندگان در مجموع  كارگاهها:  -28
  .برنامه پيشنهادي گردهمائي ضميمه گردد -29
  سابقه برگزاري همايش با عناوين مشابه در داخل كشور و كشور هاي منطقه:  -30
اسامي اعضاء كميته راهبردي (شوراي سياستگزاري )( با ذكر نام ، سمت ، رشته تخصصي ، رتبه علمي، نام  -31

  مركز ) :
  اسامي اعضاء كميته اجرائي گردهمايي ( با ذكر نام ، سمت ، رشته تخصصي ، رتبه علمي، نام مركز ) :  -32
  اسامي اعضاء كميته علمي گردهمايي ( با ذكر نام ، سمت ، رشته تخصصي ، رتبه علمي، نام مركز ) :  -33
  ردد: تامين منابع مالي گردهمايي بين المللي به تفكيك موارد ذيل ( به ريال) ذكر گ -34
 برآورد ميزان حمايت مالي گردهمايي توسط منابع مالي غير دولتي:   -1- 34

 برآورد ميزان منابع دولتي حمايت كننده از برگزاري گردهمايي:  -2- 34

 برآورد ميزان حمايت مالي گردهمايي توسط منابع مالي خارج از كشور : -3- 34

 برآورد ميزان درآمد حاصله از هزينه هاي ثبت نام :  - 4- 34

 زينه ها ي مالي برگزاري گردهمائي : برآورد كل ه-5- 34

  گردهمائي: ايران از برپايي . ا.ي جبهره بردارو برگزاركنندگان  و انتظار نتايج مورد نظرو موضوع خالصه اي از -35
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  : ذكر گردد در صورت نياز مرجع درخواست كننده  ضروريتوضيحات ارائه ساير 
  
  
  
  
  
  
  
  

  دبير اجرائي گردهمائي       امضاء رئيس گردهمايي                                                                          محل  محل امضاء
                                                

  
          

  لطفا" در اين قسمت چيزی نوشته نشود .
  

  :وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  گردهمايي بين الملليكارگروه صدور مجوز و مصوبه نظريه 
  

صدور مجوز برگزاری  کارگروه در تاريخ  ................... تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسی درخواست فوق جهت

  نمود.  مخالفت   موافقت  گردهمائی بين المللی 

به مرجع درخواست کننده  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  از طريق معاونت تحقيقات و فنآوری اين مصوبه
  ميگردد. ابالغ 

  داليل مخالفت با صدور مجوز برگزاري گردهمايي بين المللي :

  
  
  
  

  نام و امضاء نماينده تام االختيار معاونت تحقيقات و فنĤوري :  -
  نام و امضاء نماينده تام االختيار معاونت آموزشي : -
  نام و امضاء نماينده تام االختيار حوزه امور بين الملل :  -


