
 ز كشورارج اي علمي خاه يشاهم مه شركت درائين نآ

  :مقدمه
ت علمي و محققين اي هياعضاموزشي آن پژوهشي و اتو يشافزالمللي و ات علمي بين دالابه منظور گسترش تب

مه ائين نآين ا يطاجد شران واضيامتق بسته،اتي واتحقيق كزاو مر انشكده ها، دعلوم پزشكي بوشهر هانشگاد
 .ينداشركت نم لملليا ي علمي بيناه يشات مقرر در همز تسهيالاده استفا انند باتو مي

 ه وانشگاد غل درات علمي شاغيرعضو هي ه، محققينانشگازنشسته داغل و بات علمي رسمي شاي هياعضا -1دهام
 ن تخصصي واراو دستي  (.Ph.D) ن دوره دكتري تخصصيانشجويابسته، داي واه نازماير ساس و اهنشكده اد

 در ه)انشگاي پژوهشي دا(به تشخيص شور نشجويياد تاتحقيقل كميته ان فعانشجويانيز د فوق تخصصي و
ز ارج اي علمي خاه يشاهم نند دراتو مه ميائين نآين ات مندرج در ايت مقررارع امربوطه و بيط از شراحراصورت 

 .ينداكشور شركت نم

 : يشايط و چگونگي شركت در هماشر -2ده ام
 .هد بوداكثر ده روز خواحد ن شركتامدت زم - 1- 2
 .شداشته باه دانشگابه تشخيص د ابن يش علميان همافي به زبايي كاشنآيست اب ضي ميامتق - 2- 2
ضي مرتبط اتخصص متق اليت و يامسئوليت، فع اه بانشگاد به تشخيص ايست بناب يش مياموضوع هم - 3- 2
  .شداب

ه علوم پزشكي بوشهر به شرح انشگاد )Affiliationني (ازمابستگي ساي وارايد داله پذيرفته شده بامق - 4- 2
  شد.اب بامندرج در پيوست كت

 :يشاشركت در همز ات مجاد دفعاتعد -3 دهام
  لار در ساب علمي يك تاهي ياعضا - 1- 3
 لار در سادوب كثرابي (بورد) حدارزشياي ممتحنه و اه تاي هياعضا - 2- 3
تيد اساند و نيز ا رزمي گرديدهاخو اي زياره رايزه جشنواخذ جات علمي و محققيني كه موفق به اهيي اعضا - 3- 3

 ال (بار در ساكثر دوبالي حدال متواسه س اگردند، ت معرفي مي و بانتخارت متبوع اله توسط وزاس نمونه كه هر
 )ز كشورارج اي خاه يشاهم شركت در لار در ساب ب حق يكاحتسا

 راب ل يكازنشسته فقط هر دوسات علمي باهي ي اعضا - 4- 3
درصورت بسته اي واه نازماير ساو سبوشهر پزشكي  ه علومانشگاغل در داعلمي ش محققين غيرعضو هيئت - 5- 3

زي اي راه رهاجشنو يزهاخذ جاصورت  ر و دراب ل يكاتي مصوب هر سه ساله تحقيقائه مقارار و تهيه و اعتبا وجود
 ليال متواس دو ال تار در ساب رزمي يكاخو اي



ه بررسي و انشگاي پژوهشي دادر شور هانشگاددر غل ات علمي شاعضو هي تي محققين غيراتحقيق لهامق -1- 5- 3
  .هد شداد خواپيشنهنه متبوع اخ رتاوزوري ات و فناونت تحقيقائي به معاتصويب جهت تصميم نه در صورت

ل افع نانشجويافوق تخصصي و نيز د ن تخصصي وارادستي ).Ph.D( ن دوره دكتري تخصصيانشجوياد -6- 3
ين ايط مربوطه در اشر يراز ساحراه) به شرط انشگاي پژوهشي دانشجويي (به تشخيص شوراد تاتحقيق كميته

ت مندرج ز تسهيالاده استفا انند باتو ر مياب يك ر فقطاعتبامه در طول دوره تحصيل خود در صورت وجود ائين نا
 .يندايش شركت نماه در همانشگاد دامه به پيشنهائين ناين ادر 
درصد  5سقف  افوق تخصصي ت ن تخصصي واراو دستي ).Ph.D( تخصصي ن دوره دكتريانشجوياد -6-1- 3

 .ينداشركت نم اه يشادر هم ننداتو ن ميانشجوياد داتعد
ي اه ( به تشخيص شورانشگاد نشجويي هرال كميته پژوهشي دان فعانشجوياز دال يك نفراهر س -6-2- 3

 .يدايش شركت نماند در هماتو ه) ميانشگاپژوهشي د

 :يشاي شركت در همياجراحل ارم -4 دهام
 ونت پژوهشيابه مع اله راپذيرش مق يش وام در همافرم ثبت ن اه باخود همرست ادرخو يستاب ضي ميامتق - 1- 4
 .يداه تسليم نمانشگاد
  .ه برسدانشگاي پژوهشي دامتدولوژي تحقيق به تصويب شور ز نظر علمي وايست اب له مورد نظر، ميامق - 2- 4
خت اپرد ل پيشاري 000/000/5ص اختصادر خصوص  25/11/89ريخ اي پژوهشي تاپيرو مصوبه شور - 2- 4

ري از برگزاين مبلغ پيش اريز است وامه درخواز كشور، نارج اي خاه يشات علمي در هماء هياعضاجهت شركت 
  ل مي گردد. ارساه انشگاونت پژوهشي دالي معامور مايش به اهم

  . هد شداكسر خو ،يشاري هماي برگزانتهاخت در اپرد ناميز زاختي است مبلغ پردا بديهي

  ز ارك مورد نيامد -5ده ام

  يشاري هماز برگزاپيش  - 1- 5

 يشاست شركت در همامه در خوان  
 يشانه هماز دبيرخامه پذيرش ان  
 اب لكترونيك)اله پذيرش شده (نسخه اچكيده مق affiliation ه:انشگاد  

Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 
 موزشياونت اي معامضا اموريت بافرم م  

  



  يشاري هماز برگزاپس  - 2- 5

  : يش)ام هماتماز اكثر دو هفته پس ا(حد 

 فرتاي مساصل بليط ها  
 يشام در هماصل رسيد مبلغ ثبت نا  
 يشاسربرگ هم ا، بئه شدهاراپوستر  اله ياكپي مق  
 يشاهم تاكپي جلد و مشخص ايش يات همالاب مقاكت  
 پوستر  اله يائه مقاراهي اگو  
 ن قبلياخوافر ايد) بسالا اه باهي (همراصورت كتبي (فرم) و شفيش به ارش شركت در هماگز 

  

  

   


