
  

  

  دانشگاه علوم پزشكي قم

  دفتر روابط بين الملل و امور همايش هادفتر روابط بين الملل و امور همايش هادفتر روابط بين الملل و امور همايش هادفتر روابط بين الملل و امور همايش ها    - - - - معاونت پژوهشيمعاونت پژوهشيمعاونت پژوهشيمعاونت پژوهشي

  فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور

  همكار ارجمند

لطفا فرم را به صورت اين فرم به منظور بررسي اثرات مثبت حضور اعضاء هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور طراحي شده است. 

  رايانه اي تكميل نموده و يك نسخه از آن را به همراه لوح فشرده به واحد مركزي پژوهش دانشگاه ارائه دهيد.

  با سپاس

  مشخصات فرد شركت كننده: -1 

  مرتبه علمي:        نام و نام خانوادگي:  *

  رشته تحصيلي:        تحصيل: آخرين مدرك *

  گروه آموزشي: /دانشكده/دانشگاه محل خدمت *

 :Email                  تماس :شماره 

  مشخصات همايش -1

  چگونگي اطالع يافتن از برگزاري همايش - 2

  عنوان همايش * -3

  فارسي: به 

  التين: به 

  نام موسسه يا سازمان برگزار كننده (دبيرخانه همايش) *

  فارسي: به 

  التين: به 

  محل برگزاري (شهر/ گشور):            وب سايت همايش يا كنگره :

  

 



  ..................... تا ......................ميالدي: از ........................    تا ......................رگزاري همايش: هجري شمسي : ازتاريخ ب *

  ............................... تا ...... ................ميالدي: از....................   تا از ........................تاريخ شروع و پايان سفر: هجري شمسي : *

  توضيح در مورد چگونگي شركت در همايش -4

  )و.... ( شامل مراحل و مشكالت احتمالي و اخذ ويزا و بليط كليات برنامه سفر و شركت در همايش را به اختصار توضيح دهيد. *

  حوه برگزاري و ......)(چندمين همايش، ن مختصري از تاريخچه همايش را مرقوم فرمائيد. *

  در مورد شرايط و محل برگزاري همايش توضيح دهيد. *

   

  تعداد شركت كنندگان در همايش را حداالمكان بر حسب كشورهاي شركت كننده ذكر فرمائيد. *

  بررسي وضعيت علمي همايش -5

(در  نام نويسنده و حدالمقدور مليت آن مرقوم فرمائيد. عنوان و خالصه مقاله هاي برجسته ارائه شده كه در جلسات آن شركت داشتيد با ذكر *

  صورت نياز از صفحات اضافي استفاده شود)

   

  را پيوست نماييد.) / آنها يك نسخه از آن "عنوان مقاله (هايي) كه شما ارائه نموده ايد ذكر فرمائيد. (لطفا *

  فارسي:

  التين:

  نحوه ارائه مقاله (هاي) علمي شما به چه صورت بوده است. (سخنراني، پوستر،......) *

   

  از چه ابزاري براي ارائه آنها استفاده كرديد. *

   

ت سئوال قرار گرفتيد؟ در صورت مثبآيا در خصوص مقاله مورد  انعكاس ارائه مقاله خود را بين ساير شركت كنندگان چگونه ارزيابي مي نماييد. *

  بودن پاسخ موارد سئوال شده را ذكر فرماييد.

   

  آيا هيچ يك از شركت كنندگان براي درخواست توضيح بيشتر به شما مراجعه نمودند. توضيح فرماييد. *

   

  در صورتيكه با شيوه نويني از ارائه مقاله در همايش مواجه شديد آن را توضيح دهيد. *

   



آنها را  Emailدر صورت پاسخ مثبت نام، تخصص و  ساير كشوها ارتباط علمي برقرار نماييد؟ (توضيح دهيد) آيا در اين سفر توانستيد با محققين *

  .تهيه نماييد

   

  بارزترين خصيصه همايشي كه در آن حضور داشتيد چه بوده است؟ *

  عمده ترين نقطه ضعف همايش را در چه ديديد؟

  بررسي دستاوردهاي علمي همايش -6

  دستاوردهاي علمي شما از شركت در اين همايش چيست؟ ارزيابي كلي و *

  به نظر شما چگونه مي توان جامعه علمي كشور را از نتايج اين سفرها مطلع نمود. *

  ؟مي دهيدشما چگونه دستاوردهاي علمي خود را از شركت در اين گردهمايي به همكارانتان انتقال  *

   

  ء هيات علمي از همايش هاي بين المللي پيشنهاد مي كنيد.چه راهي را براي استفاده هر چه بهتر اعضا *

   

  مشكالت عمده خود را در طول شركت در اين همايش مرقوم فرمائيد. -7

   

  

  

  محل امضاء شركت كننده................................................ تاريخ تحويل فرم به دانشگاه

  

  تاييد مسئولين دانشگاه:

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه                  دگي معاون پژوهشي دانشكدهنام و نام خانوا

  امضاء                                                                     امضاء                            

 تاريخ                                                                     تاريخ                            

 


