باسمعه تعالي
دفتر حمايت از فعاليت هاي پژوهشي و علمي دانشجويان
کاربرگ درخواست اعزام به مسابقات
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت فرهنگي -اجتماعي

مديريت محترم دفتر حمايت از فعاليتهاي پژوهشي و علمي دانشجويان
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به اطالع مي رساند فعاليت دانشجويي با عنوان ............................................................

که تحت نظارت و راهنمايي استاد محترم

 ..........................................از گروه  ................................دانشکده  ..........................به انجام رسيده است ،مورد تاييد دانشکده بوده و
دانشکده مايل است حاصل اين فعاليت را در مسابقات ............................

که در تاريخ  ......................در شهر  ..................در کشور

 .................انجام مي گيرد ،شرکت دهد .ارزيابي هاي اوليه از فعاليت دانشجويي و اعتبار مسابقه مذکور انجام گرفته است.
مهر و امضاي رئيس دانشکده

اعضاي شرکت کننده در مسابقه
شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته و گرايش

دانشکده

شماره تماس

برآورد هزينه ها
رديف

اقالم مورد نياز

1

ثبت نام اعضاي تيم در مسابقه

2

بليط رفت و برگشت

2

هزينه سکونت در محل مسابقه

جمع:

تعداد

قيمت هر عدد (ريال)

قيمت کل (ريال)

نتيجه بررسي در کميته تخصصي (اين قسمت در دفتر حمايت تکميل مي شود)
درخواست فوق در کميته اي شامل مدير دفتر و کميته تخصصي مرتبط با نوع فعاليت دانشجويي ،بررسي و
مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در صورت تاييد نهايي معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه مبلغ
 ........................................................بطور علي الحساب ،به حساب استاد ناظر طرح واريز گردد.
در اولويت قرار نگرفت.

امضاي مدير حمايت از فعاليتهاي
پژوهشي و علمي دانشجويان

----------------------------------------------------------------------------------------------توضيحات:
يکي از شرايط حمايت دفتر و معانت پژوهش و فناوري دانشگاه ،تايي د اعتبار رويداد از نظر علمي ،فني و اجرايي است که توسط مدير دفتر و کميته تخصصي تعيين
ميگردد .در اين زمينه ،رويدادهايي شامل جشنواره هاي خوارزمي ،شيخ بهايي ،فارابي و رازي به عنوان رويداد معتبر ملي شناخته مي شوند .ساير رويدادهاي ملي و بين
المللي که واجد شرايط زير باشند توسط مدير دفتر و کميته تخصصي بررسي و در صورت تأييد ،جهت تصويب نهايي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم
مي گردد.
 -1رويداد داراي سابقه برگزاري مستمر باشد ( .حداقل  5دوره براي رويدادهاي ملي و  10دوره براي رويدادهاي بين المللي )
 - 2برگزاري آن در سطح دانشجويي و يا دانش آموختگان دانشگاه باشد.
 - 3داراي روند داوري معتبر باشد.
 - 4براي رويداد بين المللي حداقل  15کشور در آن شرکت کرده باشند که  5کشور از مجموع شرکت کنندگان در زمره  50کشور اول دنيا در زمينه توليد علم و
فناوري باشند.

