
 بسمه تعال 

 

 فرم درخواست صدور حکم مأموريت جهت شرکت در همايش ها و کنگره ها 

ي 
اض

تق
م

 

 

 محترم پژوهشي دانشکده   کارشناس

 با سالم ؛ 

............................ شهه ر  ............................................. در همايش .........احتراماً ، مقاله اينجانب تحت عنوان ......................................................

 ذيرفتهههه شهههين ، ايهههز مقالهههه ات  هههر  تحق قهههات       سهههانران       .................. کشهههور ...................... بتهههورر  وسهههتر  

کم ته        EDC  دانشکين     ............. که متوب شوراي  ژوهش  دانشگان  ............. . ................................................................................

گرديين و تا    و يا ....................................................... گزارش ن اي  / دفاع شين در تاريخ ........................ استاراج  ايان نامه   بانوان 

 است . ) * ک  / کجا / تحت عنوان / ذکر گردد (     * گرديين      ارائه نگرديين  بحال در ه چ همايش 

 

رماينههي . ايههز  لذا مستيع  است دستور فرمائ ي نسبت به صيور حکههم موموريههت ات تههاريخ ....................... ل.ايههت ........................ ا ههيام ف

در ضمز گواه   ذيرش  ج ت شرکت در همايش ها م  باشي .     چ ارم    وم س   دوم    بار اول سال جاري درخواست در 

 مقاله و خالصه مقاله به   وست ضم مه م  باشي .  

 چنانچه نفر اول مقاله ن ست ي  

 اخذ اجاتن ات نفر اول مقاله ج ت ارائه مقاله   -

 اخذ وکالت ات نويسنين اصل  مقاله             -

 نام و نام خانوادگي  

  امضاء                                           تاريخ  

ي 
هش

ژو
س پ

شنا
ار

ک
 

 

 موارد ذيل تائ ي م  گردد : 

 خالصه مقاله   -1

 گواه   ذيرش مقاله   -2

   سال ات تاريخ دفاع يا گزارش ن اي    2 ايان نامه يا  ر  متوب در فاصله کمتر ات  استاراج مقاله ات   -3

 بار سوم و ب شتر         بار دوم           درخواست موموريت سالجاري بار اول   -4

   کارشناس پژوهشي
وه 

گر
ر 

دي
م

 

 

            مقيور ن ست      صيور موموريت ات نظر آموتش  با توجه به برنامه درس  و ب مارستان      بالمانع م  باشي  

   معاون آموزشي                                                  مديرگروه  

م
ي 

هش
ژو

ت پ
ون

عا
 

 کارگزيني محترم  

 بالمانع م  باشي .   ………………ل.ايت    ………………صيور موموريت براي همکار ذينفع ات مورخ  

 

   معاونت پژوهشي

 

 

 دانشگاه علوم پزشکي اروميه 
 هشي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه معاونت پژو 



 

  5/2/1389شرايط استفاده همکاران براي شرکت در همايش ها برابر مصوبه شوراي پژوهشي مورخ 

مايش هاي کشوري با صيور موموريت و توم ز هزينه ايههاب بار در سال م  تواني در ه  3حياکثر هر ه ور علم    -1

 ني :و ذهاب با شرايط ذيل شرکت نماي

ات  ايان نامههه /  ههر  تحق قههات  کههه دو سههال ات دفههاع و   منتجالف( مقاله  ذيرفته شين به صورر سانران  /  وستر ،  

 گذشته باشي . نگزارش ن اي  آن 

 اعزام جبران شود .   عمل  حت  المقيور  بل ات –ب( کالس تئوري  

 . ج ت برنامه آموتش  هماهنگ  به عمل آيي  ج( با ميير گرون آموتش  

بار در سال موموريههت بههيون دريافههت فههو  ال ههادن و  2حياکثر ،  شرکت در همايش ها با مقاله غ ر متوب  براي   -2

 هزينه اياب و ذهاب صادر خواهي گرديي . 

، براي عضو ه ور علم  شن اد ميير گرون در صورر ن ات دانشکين  با   ،  شرکت در همايش ها بيون مقاله  براي   -3

 م سر خواهي بود .  موموريت با  رداخت هزينه اياب و ذهاب صيور  

شرکت در همايش ها بيون مقاله با درخواست فرد ه ور علم  با استفادن ات مرخت  استحقا   بالمههانع خواهههي  -4

 بود . 


