
  

 

 نکات کلیدی برای تکمیل فرم الکترونیکی

 شرکت در کنگره و ارائه مقاله در کنگره های بین المللی خارج از کشور

 

 هت استفاده از فرم الکترونیکی حتما از مرورگر جchrome .استفاده نمایید 

  قبل از سفر حتما دستورالعمل مرتبط بر روی زیر سایت به آدرسhttp://gsia.tums.ac.ir/dsem  را مطالعه

 نمایید.

  هیات علمی و جهت صدور نامه تخفیف هواپیمایی و نامه سفارت می باشد.برای اعضای فقط  1فرم شماره 

  باشد. برای اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان، جهت صدور ابالغ می 2فرم شماره 

 .برای کارکنان غیر هیات علمی و دانشجویان، نامه سفارت و هواپیمایی صادر نمی گردد 

 آن را ذخیره نموده و به صفحه بعد مراجعه نمایید. ،در طی تکمیل فرم، پس از تکمیل هر صفحه 

  برای برخورداری از کمک هزینه شرکت در کنگره و ارائه مقاله تکمیل فرمrmInternational Congress Fo 

 الزامی است.

  پس از تکمیل صفحه سوم فرم )گزارش سفر(، حتما آن راsubmit .نمایید 

  برایEdit  نمودن فرم خود، باuser  وpassword  خود به فرم وارد شده و در پایین صفحه روی کلمهback  کلیک

 گردد. Editنمایید تا فرم برای شما قابل 

  شرکت در کنگره و ارائه مقاله، برای اعضای هیات علمی دانشکده ها، در معاونت بین الملل همان دانشکده و برای ابالغ

 اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی، در معاونت بین الملل دانشگاه صادر می گردد.

 ئه مقاله، برای کارکنان غیر هیات علمی، توسط ریاست محل خدمت افراد صادر می گردد.ابالغ شرکت در کنگره و ارا 

http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/16348/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-
http://gsia.tums.ac.ir/Images/UserFiles/69/file/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%87_1.pdf
http://gsia.tums.ac.ir/Images/UserFiles/69/file/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_2.pdf
http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem/form/9494/International-Congress-Form


  

 

 مرکز  موزشی دانشگاه محل تحصیل و یاابالغ شرکت در کنگره و ارائه مقاله برای دانشجویان توسط معاونت آ

 استعدادهای درخشان صادر می گردد.

  نموده است، فرصت دارد تا نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی هر فرد تا پایان همان سال شمسی که در کنگره شرکت

 خود اقدام نماید.

 حتما می بایست به نام فرد ارائه دهنده مقاله و دارای امضا باشد و فقط در آن هزینه ثبت نام درج  رسید ثبت نام

 گردیده باشد )هزینه هتل و یا افراد همراه و ... قابل پرداخت نمی باشد(

 بایست با همان  میبه تکمیل فرم می نمایند، در سالهای متوالی اقدام دومین یا چندمین بار  افرادی که برایuser  و

password  خود وارد فرم الکترونیکی شده و با انتخاب گزینهnew .نسبت به تکمیل فرم جدید اقدام نمایند 

  جهت دریافت کمک هزینه، مقاالت حتما می بایست باaffiliation یعنی به صورت  دانشگاه 

 (Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran)  در کتابچه خالصه مقاالت کنگره به چاپ

 رسیده باشد.


