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 بسمه تعبلی

 آیین نبمه شرکت در کنگره هبی خبرجی اعضبی هیئت علمی

 تِ هٌظَر اًؼناس زستاٍرزّای ػلوی، اًستیتَ پاستَر ایزاىًظز تِ ایٌنِ ّز سالِ تؼسازی اس اػضای ّیأت ػلوی 

آییي  ّشیٌِ تِ ایطاىاقسام تِ ارائِ هقاالت زر ّوایص ّای ذارج اس مطَر هی ًوایٌس، لذا تِ هٌظَر پززاذت مول 

 ًاهِ قثلی تاسًگزی ٍ آییي ًاهِ خسیس تِ ضزح سیز تسٍیي ٍ هَرز تأییس ّیات رئیسِ قزار گزفت. 

 کنگره: در نبم ثبت هسینه الف(کمک

 (هزمشی تاًل رٍس ارس ًزخ )تِ یَرٍ 300 سقف تا ًام ثثت ّشیٌِ ریالی هؼازل

                                                                                   سفر هسینه کمکة(

 رٍس 3یَرٍ خْت مول ّشیٌِ ّای سفز، حسامثز تا سقف  295رٍساًِ هثلغ 

 هیلیَى ریال تِ ػٌَاى مول ّشیٌِ تلیظ 15هثلغ 

 

 نحوه پرداخت

هتقاضی تایس زرذَاست ذَز تزای ضزمت زر مٌگزُ را حساقل یل هاُ قثل ارائِ ًوَزُ تاضس مِ زر صَرت ٍخَز 

 هؼیار ) رٍس ارس ًزخ تِ ًام ثثت ّشیٌِ ریالی هؼازل ٍهٌاتغ هالی مول ّشیٌِ سفز تِ هتقاضی پززاذت ذَاّس ضس  

 ارائِ ٍ ًام ثثت هستٌسات ارائِ ٍ مٌگزُ زر ضزمت اس تؼس ( تَز ذَاّس هأهَریت زر حضَر سهاى ارس، ًزخ هحاسثِ

 ضس. ذَاّس زازُ فزز تِ هقالِ

 پاستَر اًستیتَ تِ را زریافتی ّشیٌِ تایس ًگززز، مٌگزُ زر ضزمت تِ هَفق فزز زلیلی ّز تِ مِ صَرتی زر تثصزُ:

  فزهایس. ػَزت ایزاى

 

 

  شرکت از قبل سفر هسینه کمک

 قبله در همبیش هبی خبرج کشورمدارک الزم جهت شرکت و ارائه م

 قبل از سفر: 

 1تكمیل فرم شمبره 

 تاضس. رػایت ضزایظ سیز خْت اػشام هتقاضیاى الشاهی هی

 ایزاى پاستَر اًستیتَ رسوی یا پیواًی استرسام زر است السم مطَر ذارج ّای مٌگزُ زر ضزمت هتقاضیاى .1

 تاضٌس.

 فٌاٍری ٍ تحقیقات هؼاٍى تِ گزٍُ هسیز تأییس اس پس ٍ  ترص رئیس عزیق اس مٌگزُ زر ضزمت زرذَاست .2

 ضس. ذَاّس تزرسی زرذَاست هسارك، تنویل اس پس گززز. هٌؼنس
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 ایزاى پاستَر اًستیتَ پژٍّطی ضَرای هصَب تحقیقاتی عزح اس حاصل ًتایح مٌگزُ زر ضسُ ارائِ هَضَع .3

 تاضس.

 تاضس ًگذضتِ آًْا اتوام تارید اس سال زٍ اس تیص مِ عزحْایی ٍ فؼال عزحْای هحل اس فقظ – الف تثصزُ

 ًوَز. ضزمت ذارخی مٌگزُ زر تَاى هی

 ًوَز. ضزمت ذارخی مٌگزُ زر تَاى ًوی ضسُ هتَقف ٍ ًاماهل عزحْای هحل اس – ب تثصزُ

 تاضس رسیسُ اًستیتَ تنویلی تحصیالت ضَرای تصَیة تِ مِ زاًطدَیی ّای ًاهِ پایاى هحل اس – ج تثصزُ

 ًوایٌس. ضزمت ذارخی مٌگزُ زر تَاًٌس هی راٌّوا اساتیس

  ضَز. اػشام تَاًس هی زٌّسُ ارائِ یا اٍل/هسٍَل ًَیسٌسُ صَرت تِ عزح هدزی .4

 رضایت ضًَس هی اػشام هقالِ ارائِ خْت ضزایظ ٍاخس ػلوی ّیأت عزح ّوناراى اس زیگز ینی مِ صَرتی زر .5

 است. الشاهی عزح هدزی متثی

 ًوایس. استفازُ اهناًات ایي اس تَاًس هی سال زر ینثار تٌْا فزز ّز .6

 مٌگزُ یل اس تیص زر تحقیقاتی عزح یل هحل اس تَاًس هی عزح هدزی فٌاٍری، ٍ تحقیقات هؼاٍى تائیس تا .7

 هقالِ ذالصِ اس هتفاٍت ماهالً هحتَا ٍ هَضَػی ًظز اس ضسُ ارائِ هقالِ ذالصِ آًنِ تز هطزٍط ًوایس ضزمت

 تاضس. قثلی ذارخی ّای مٌگزُ زر ضسُ ارائِ

 اػتثار ٍخَز صَرت زر ٍ قاًًَی هَارز سایز رػایت تا سال زر زٍم تار تزای ترصصی تَرزّای اػضای اػشام .8

 است. تالهاًغ

 
 

 تذمزات:

 تاضس( زٌّسُ ارائِ یا هسٍَل /اٍل ًفز مٌٌسُ ضزمت تاضس، هؤلف ًام مٌار زر ایزاى پاستَر اًستیتَ )ًام هقالِ ذالصِ 

 آزرس اًستیتَ پاستَر ایزاى زر هقاالت ٍ هستٌسات التیي:
Pasteur institute of Iran, Tehran, Iran   

 تزای فزهت ایي رػایت آًدائینِ اس ٍ زّس قزار تَخِ هَرز را ًنتِ ایي مٌگزُ زر مٌٌسُ ضزمت ًفز تایس مِ تاضس هی

 فزز هَضَع ایي تِ تَخِ ػسم صَرت زر لذا تاضس هی ضزٍری ایزاى پاستَر اًستیتَ هقاالت تؼساز ٍ ٍاقؼی آهار ثثت

   ًوایس. استفازُ تسْیالت ایي اس تَاًس ًوی

 مثبل: برای

... : Abstract of Title 
  ... :Authors 

1
  

Iran. Tehran, Iran, of institute Pasteur Parasitology, of Department
1
   

 ضس. ًرَاّس زازُ اثزی تزتیة صَرت ایي غیز زر تاضس اٍل ارخاع تایس حتواً ایزاى پاستَر اًستیتَ آزرس *

 (:1هسارك پیَست فزم تنویل ضسُ ضوارُ) 
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 مٌگزُ زر ضزمت سال ّواى تِ هزتَط استرساهی حنن تصَیز -

  آى هقالِ پذیزش ٍ هقالِ ذالصِ تصَیز -

 بعد از سفر :

         (2تنویل فزم ضوارُ )

 (:2ضوارُ) ضسُ تنویل فزم پیَست هسارك 

 ذالصِ هقالِ چاج ضسُ زر متاتچِ تصَیز-

 هتقاضی ًام تِ زٍرُ گَاّی-

 ضسُ پززاذت ّشیٌِ تَزى هطرص تا ًام ثثت تاییسیِ تصَیز-

 مثبل: برای

         …………. Dr. by paid was ……....$ that certify to is This 
 تزگشاری لهح زر ّشیٌِ پززاذت رسیس زریافت هؤسسات، ّا/ ضزمت عزیق اس ًام ثثت ّشیٌِ پززاذت صَرت زر *

 است. الشاهی ّوایص

 

 تزگطت ٍ رفت تلیظ تصَیز -

 تاضس. ضسُ زرج آًْا زر ذزٍج ٍ ٍرٍز مِ گذرًاهِ تصَیز -

 تَخِ: 

 مارگاُ یا (Courses) زٍرُ مِ صَرتی زر مٌگزُ زر ضزمت تدای تَاًس هی ػلوی ّیات فزز ّز *

 مٌگزُ ساالًِ سْویِ اس تاضس، زاضتِ ٍخَز مطَر اس ذارج زر ذَز هصَب عزح تا هزتثظ (Workshops) آهَسضی

  ًوایس. ضزمت  ّا زٍرُ ایي زر ذَز

 استفازُ تسْیالت ایي اس تَاًس ًوی ًوایس هی فؼالیت ایزاى پاستَر اًستیتَ زر هأهَر صَرت تِ فززی چٌاًچِ *

 ًوایس.

 

 

 
 

http://gsia.tums.ac.ir/Images/UserFiles/69/file/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%872.docx

