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 داخلی خارجی ي َای  در َمایشداوشجًیان داوشگاٌ علًم پسشکی گىاباد وامٍ شرکت  شیًٌ

 

طجَیبى جْت ضشکت  هیضاى ٍ ًحَُ پشداخت کوکثِ هٌظَس  ًبهِ ضیَُایي        اساب   کطاَس ٍ ثاش    داخا  خابس  ٍ  ّاب    دس ّوبیصّضیٌِ ثِ دًا

طگبُ  اهتیبص ثشا  ستجِ کست  است. تذٍیي گشدیذُثٌذ  پژٍّطی دًا

 

 تعبسیف -1مادٌ 

 .ضَد گفتِ هی ّوبیص ،ّب ییّب ٍ گشدّوب ّب، سوپَصیَم، سویٌبسّب ٍ کٌفشاًس ّب، ّوبیص کٌگشُ دس ایي ضیَُ ًبهِ ثِ ّوبیص: -

ِ  کبسضٌبسای ;کبسداًی، دس همبعع دٍسُ  )دٍلتی ٍ پشدیس( کلیِ داًطجَیبىضبه   داًطجَ: - بس ی، دسات کبسضٌبسای اسضاذ  ا ،  ، دکتاش  رشها

 ضَد.   هیدکتشا  تخػػی )آهَصضی ٍ پژٍّطی( ٍ  PhD ،ی، هَق تخػػیتخػػ

ٍ  ISC،Scopus ٍ ،proceeding،ًوبیاِ ضاذُ دس پبیگابُ     Conference paperًبهاِ همبلاِ ٍ پَساتش ثاِ      دس ایاي ضایَُ   همبلِ ٍ پَساتش:  -

Abstract meeting  ًُوبیِ ضذُ دس پبیگبISI/web of Science ضَد. گفتِ هی 

طجَیبى د کلیِ -2مادٌ  طجَ ثب هسئَلیت خَد هی ثبضذ ٍ اعضام ث ضًَذ. ًبهِ هی يآیی ًطگبُ علَم پضضکی گٌبثبد هطوَل ایيادًا غاَس   ِ ضشکت دًا

جبم ًوی ضَد. طجَّش  گشٍّی ًا ذسبل  دس هذ  یک دًا َثات دس     َاای داخلای   َمایشرذاکثش هتمبضی دٍ ًَثت ضشکت دس  ،هی تًَا ٍ ًیاض یاک ً

 ثبضذ. َای خارجی َمایش

 است:  صیشثش اسب  هیضاى اهتیبص کست ضذُ ثِ ضشح ّب  ّوبیص هَاهمت ثب رضَس دس -2-1  

 . )یب ثشگضاسکٌٌذُ کبسگبُ( ٍ کلیذ   هذعَ سخٌشاى غَس  ثِ جبهع سخٌشاًی اسائِ -

 ایٌذکس ضذُ ثبضذ. Proceeding ثِ غَس   Scopusیب   ISI ،ISCدس  کِ یب پَستش سخٌشاًی غَس  ثِ همبلِ اسائِ -

 ایٌذکس ضذُ ثبضذ. Abstract Meeting ثِ غَس   Scopusیب  ISI ،ISCدس  کِ یب پَستش سخٌشاًی غَس  ثِ همبلِ اسائِ -

 .اًتخبة ٍ هعشهی داًطجَیبى هزکَس ثِ عْذُ سشپشست کویتِ تحمیمب  داًطجَیی ٍ ثش اسب  سَاثك پژٍّطی آًبى خَاّذ ثَد -2-2

پازیش   ى کلیذ  هذعَ ثب تَجِ ثِ اهتیبص کست ضذُ ثِ ٍاسغِ آى ثشا  داًطگبُ، ثذٍى همبلاِ اهکابى  اسائِ سخٌشاًی ثِ عٌَاى سخٌشا .1تبصرٌ 

 ثبضذ. هی

ثشاثش اص تساْیت  هابدُ    کست ستجِ ثِ هیضاى دٍسبل ثعذ اص  2تب )ستجِ ّب  اٍل تب سَم(  خَاسصهیثشگضیذگبى جطٌَاسُ تحمیمبتی  .2تبصرٌ 

   گشدًذ. هٌذ هی ثْشُ 2

ِ ّب  علوی ٍ اجشایی هطبسکت ثذٍى  ّب  علوی ٍ کویتِ یسِ ّوبیص، پبً ئس ّیأ داًطجَیبى عضَ ثشا   .3تبصرٌ  همبلاِ دس غاَس     اسائا

 .پزیش است. آهَصضی اهکبىًت تحمیمب  ٍ هٌبٍس  ٍ هعبًٍت هَاهمت هعبٍ

اص  ذتَاًٌا  پاس اص هشاعات اص تحػای  های     هبُ 6اًذ تب  التحػیتًی کِ همبلِ خَد سا دس صهبى داًطجَیی ثِ ّوبیص اسسبل کشدُ هبسغ -3مادٌ 

 ًبهِ استفبدُ ًوبیٌذ.   تسْیت  ایي ضیَُ

ًبهِ هتعْذ خَاٌّذ ثَد کِ جْت اسائِ همبلِ هشثَعِ اص سبیش تسْیت  دٍلتای ٍ یاب ثخاص خػَغای اساتفبدُ       هطوَلیي ایي آییي -4مادٌ 

 ًکشدُ ثبضٌذ.
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 شَای کیفی مقاالت ارائٍ شدٌ در َمای شاخص -5مادٌ 

ّب ٍ هشاکض  داًطگبُّب  هػَة  ًبهِ یب پبیبى ثبیذ استخشا  ضذُ اص یک عشح تحمیمبتی (Originalّب  اغی  پژٍّطی ) همبلِ  -5-1

 ثبضذ.تحمیمبتی کطَس 

 آدرس فارسی:]داًطگبُ علَم پضضکی گٌبثبد کویتِ تحمیمب  داًطجَیی اٍل هشد هتمبضی ثبیذ ثِ ًبم ( Affiliation) آدس   -5-2

  ,Student Research Committee آدرس اوگلیسی:] [داًطگبُ علَم پضضکی گٌبثبد، گٌبثبد، ایشاى.تحمیمب  داًطجَیی،  کویتِ

Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.] .هَسد اهیلیطي  غحیح دس غَس  رکش تٌْبًَیسٌذُ  ثبضذ

 اهیلیطي داًطکذُ لشاس گیشد. ،دٍمدس ضوي هی تَاى دس اهلیطي  گیشد. روبیت لشاس هی

هطوَل  ،اًذ یب دس ّوبیص دیگش  اسائِ ضذُاًذ  همبالتی کِ لج  اص تبسیخ ّوبیص دس هجت  داخلی ٍ خبسجی ثِ چبح سسیذُ  -5-3

 ًبهِ ًخَاٌّذ ثَد. ایي ضیَُ

یب تطخیع هعبًٍت تحمیمب  ٍ  ّب ثب تَاهك خَد یک ًفش اص آى ،ثبضذ داًطجَ اص داًطگبُ ًَیسٌذُ 2چٌبًچِ همبلِ داسا    -5-4

  هٌبٍس  روبیت خَاّذ ضذ.  
 

 میسان حمایت مالی -6مادٌ 

هیلیاَى   3تب  2ثش اسب  ّوبیص هٌغمِ ا ، کطَس  ٍ ثیي الوللی  ٍ تغزیِ، اسکبى سفش ،ًبم ثجت ّب  ّضیٌِثشا   هبلی روبیتهیضاى   -6-1

                        هیلیَى سیبل خَاّذ ثَد.    5سیبل ٍ رذاکثش 

ًفش ثبضاٌذ( ٍ هماظ ثاِ داًطاجَ  ضاشکت کٌٌاذُ        1کِ ًَیسٌذگبى ثیص اص  ّش ّوبیص یک ًَثت )دس غَستی  روبیت هبلی ثِ اصا  -6-2

   ( اًجبم خَاّذ ضذ.5-5)عجك ثٌذ 

ویتاِ  کضاًَذ ثاب تػاوین     ( ثشگاضاس های  Webinarالوللی کِ ثػَس  غیشرضَس  ) ّب  ثیي ّب  ثجت ًبم دس کٌفشاًس پشداخت ّضیٌِ  -6-3

 ثبضذ.   داًطگبُ هیتحمیمب  ٍ هٌبٍس   اهَس هبلی ٍ ثَدجِ هعبًٍت هطَستی

 ثبضذ. کٌٌذُ هی ثش عْذُ هشد ضشکت ثشگضاس ضًَذُ دس عی ّوبیص ّب  آهَصضی ّب  ضشکت دس کبسگبُ شداخت ّضیٌِپ  -6-4

 ثبس دس سبل اص ّوبیص داخلی روبیت هی ضَد. دٍ  -6-5

 اص عشف داًطگبُ ٍ ثب هسبهش  ضخػی داًطجَیبى اًجبم هی گیشد.ضشکت دس کٌگشُ ثب روبیت هبلی   -6-6

ًجبضذ ثِ هٌظَس تطَیك ٍ تشغیت داًطجَیبى ثِ تجبدل اعتعب  ثب ّوتبیابى داًطاگبّی خاَد،     2کِ ّوبیص هطوَل هبدُ  دس غَستی  -7-6

 گیشد. ی ثِ هشد تعلك هیداخل ییداًطجَّب   یک ًَثت دس ّش سبل جْت ضشکت دس ّوبیص

 ّوبیص خبسجی تػوین گیش  هَسد  هی ضَد.ثشا  *

 دریافت تسُیالت مراحل اجرایی  -7مادٌ 

هعبًٍات    اص ّوابیص ثاِ   جلکبس  سٍص  7پزیشش همبلِ سا هستٌذا  دسخَاست خَد ّوشاُ ثب هشم ثجت ًبم دس ّوبیص ٍ  ثبیذهتمبضی   -7-1

 .  ًوبیذاسائِ  تحمیمب  ٍ هٌبٍس 

تشتیت اثاش دادُ ًخَاّاذ ضاذ ٍ اساتفبدُ اص      ثعذ اص ثشگضاس  ّوبیص( یب  ج)ل 1-6َعذ همشس دس ثٌذ هّب  ٍاغلِ پس اص  ثِ دسخَاست  -7-2

 ًبهِ همذٍس ًخَاّذ ثَد.   تسْیت  ایي ضیَُ
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ّاب  داخلای داًطاگبُ     ّب  اثتغای ٍصاس  هتجاَو ٍ سیبسات    ًبهِ آییيدس غَس  عذم هغبیش  ثب روبیت اص اهشاد هتمبضی دس ّش ربل   -7-3

 خَاّذ ثَد. شپزی اًجبم

 

در  اسات ي بٍ تصًیب شًرای پژيَشی داوشاگاٌ رسایدٌ    23/2/1398تبصرٌ تُیٍ ي در مًرخٍ  3ي مادٌ  7ایه آییه وامٍ در 

  باشد. الزم االجرا میتاریخ ایه رسیدٌ کٍ از  بٍ تصًیب شًرای داوشگاٌ 5/6/1398 مًرخ

    

 

 در َمایش داخلی داوشجًیان شرکت جُتمدارک مًرد ویاز 

 

 قبل از شرکت در َمایش داخلی

تکوی  هشم ضشکت دس ّوبیص داخلی هَجَد دس سبیت هعبًٍت تحمیمب   -1

 ٍ هٌبٍس  

کپی هستٌذا  هشثَط  ثِ پزیشش همبلِ )پزیشش ثبیذ ثِ ًبم هشد هتمبضی  -2

ّوشاُ ثب ختغِ همبلِ پزیشهتِ ضذُ، ًبم ّوبیص ٍ تبسیخ ثشگضاس  آى 

 ثبضذ(.

 سضبیت ًبهِ ضخػی -3

 

 بازگشت از َمایش داخلیپس از 

 همبلِ دس ّوبیص.  اسائِکپی گَاّی ضشکت ٍ  -1

 کپی ختغِ همبلِ چبح ضذُ دس کتبثچِ ختغِ همبال . -2

 هشم تکوی  ضذُ هخػَظ ضشکت کٌٌذگبى دس ّوبیص داخلی. -3

 اغ  هیص ثجت ًبم ٍ اسکبى دس غَس  پشداخت.   -4

 هشم تکوی  ضذُ گضاسش ضشکت دس ّوبیص.  -5

 


