فرم درخًاست برگساری گردَمایی بیه المللی
تًسط داوشگاَُا ي مراکز تحقیقاتی  ،سازمانَا  ،مًسسات يابستٍ  ،اوجمه َای علمی -تخصصی
علًم پسشکی کشًر

تعذاد سازماوُا یا اوجمىُای خارجی مشارکت کىىذٌ :

تعذاد شرکت کىىذگان خارجی:

تعذاد سخىراوان خارجی :

 -1ػٌَاى دقيق گردّوایی بِ فارسی :
 -2ػٌَاى دقيق گردّوایی بِ اًگليسی :
ً -3ام داًطگاُ  ،سازهاى  ،هرکس تحقيقات  ،هَسسِ  ،اًجوي ػلوی  -تخصصی برگسارکٌٌذُ گردّوائی :
 -4تاریخ ٍ طَل هذت برگساری گردّوائی :
 -5هحل برگساری گردّوائی :
 -6هحل دبيرخاًِ گردّوایی :
ضوارُ ًوابر دبيرخاًِ گردّوائی :

 -7ضوارُ تلفي دبيرخاًِ گردّوائی :

 -8ضوارُ تلفي ّوراُ جْت تواس ّای فَری (ًام ًٍام خاًَادگی – سوت در گردّوایی):
 -9آدرس ٍب سایت گردّوائی:
 -10آدرس پست الکترًٍيکی :
ً -11ام داًطگاُ ّا  ،سازهاى ّا  ،هراکس  ،اًجوي ّای ػلوی – تخصصی ّوکار یا هطارکت کٌٌذُ داخلی
ٍ خارجی (تصَیر ًاهِ ّای اػالم ّوکاری یا هطارکت ضويوِ گردد ) :
ً -12ام رئيس گردّوایی :
ً -13ام دبير ػلوی گردّوائی :
ً -14ام دبير اجرائی گردّوائی :
 -15ضٌاسِ برًاهِ آهَزش هذاٍم جاهؼِ پسضکی :
 -16برآٍرد تؼذاد کل ضرکت کٌٌذگاى در گردّوایی :
 -17زباى برگساری گردّوائی  :فارسی ( )

اًگليسی ٍ فارسی (

)

اًگليسی ( )

 -18فراّن بَدى اهکاًات ٍ سيستن ترجوِ ّوسهاى برای ضرکت کٌٌذگاى خارجی :
 -19برآٍرد تؼذاد هقاالت ارسالی بِ دبيرخاًِ ػلوی گردّوایی از داخل کطَر :
تًجٍ :ضريری است  ،فرم درخًاست تکمیل شدٌ بصًرت فایل ورم افساری (اسکه یا  )PDFحايی امضائ رئیس ي دبیر اجرایی گردَمایی  ،بُمراٌ اسکه
فایل َای مستىدات  ،بپیًست درخًاست کتبی باالتریه مقام مرجع درخًاست کىىدٌ جُت طرح ي بررسی در کارگريٌ صدير مجًز گردَمائی بیه المللی  ،بٍ
معايوت تحقیقات ي فىآيری يزارت بُداشت  ،درمان ي آمًزش پسشکی ارسال گردد .
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 -20برآٍرد تؼذاد هقاالت ارسالی بِ دبيرخاًِ ػلوی گردّوایی از خارج کطَر :
 -21برآٍرد تؼذاد ضرکت کٌٌذگاى داخلی در گردّوایی :
 -22برآٍرد تؼذاد سخٌراًاى داخلی در گردّوایی :
 -23برآٍرد تؼذاد ضرکت کٌٌذگاى خارجی در گردّوایی(با رکر ًام ،رضتِ تخصصی ،رتبِ ػلویً ،ام هرکس ً ،ام کطَر):
 -24برآٍرد تؼذاد سخٌراًاى خارجی در گردّوایی ( با رکر ًام  ،رضتِ تخصصی ،رتبِ ػلویً ،ام هرکس ً ،ام کطَر):
 -25برآٍرد تؼذاد ًوایطگاُ ّای :
 -26برآٍرد تؼذاد کارگاّْا :
 -27برآٍرد تؼذاد ًطست ّای ػلوی (پاًل ّای تخصصی):
 -28برآٍرد تؼذاد ضرکت کٌٌذگاى در هجوَع کارگاّْا :
 -29برًاهِ پيطٌْادی گردّوائی ضويوِ گردد .
 -30سابقِ برگساری ّوایص با ػٌاٍیي هطابِ در داخل کطَر ٍ کطَر ّای هٌطقِ:
رضت تخصصی  ،رتبِ ػلویً ،ام هرکس ):
ُ
 -31اساهی اػضاء کويتِ راّبردی (ضَرای سياستگساری)( با رکر ًام  ،سوت ،
 -32اساهی اػضاء کويتِ اجرائی گردّوایی ( با رکر ًام  ،سوت  ،رضتِ تخصصی  ،رتبِ ػلویً ،ام هرکس ) :
 -33اساهی اػضاء کويتِ ػلوی گردّوایی ( با رکر ًام  ،سوت  ،رضتِ تخصصی  ،رتبِ ػلویً ،ام هرکس ) :
 -34تاهيي هٌابغ هالی گردّوایی بيي الوللی بِ تفکيک هَارد ریل ( بِ ریال) رکر گردد:
 -1-34برآٍرد هيساى حوایت هالی گردّوایی تَسط هٌابغ هالی غير دٍلتی :
 -2-34برآٍرد هيساى هٌابغ دٍلتی حوایت کٌٌذُ از برگساری گردّوایی :
 -3-34برآٍرد هيساى حوایت هالی گردّوایی تَسط هٌابغ هالی خارج از کطَر :
 -4-34برآٍرد هيساى درآهذ حاصلِ از ّسیٌِ ّای ثبت ًام :
 -5-34برآٍرد کل ّسیٌِ ّا ی هالی برگساری گردّوائی :
 -35خالصِ ای از هَضَع ٍ ًتایج هَرد ًظر ٍ اًتظار برگسارکٌٌذگاى ٍ بْرُ برداری ج .ا .ایراى از برپایی گردّوائی:

ارائِ سایر تَضيحات ضرٍری در صَرت ًياز هرجغ درخَاست کٌٌذُ رکر گردد :
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محلامضاء دبیر اجرائی گردَمائی

محل امضاء رئیس گردَمایی

لطفا" در این قسمت چیزی نوشته نشود .

وظریٍ ي مصًبٍ کارگريٌ صذير مجًز گردَمایی بیه المللی يزارت بُذاشت  ،درمان ي آمًزش پسشکی :
کارگرَي در تاریخ  ...................تشکیل گردیذ َ پس از طرح َ بررسی درخُاست فُق جٍت صذَر مجُز برگساری
گردٌمائی بیه المللی مُافقت

 مخالفت 

ومُد.

ایه مصُبً از طریك معاَوت تحقیقات َ فىآَری َزارت بٍذاشت درمان َ آمُزش پسشکی
ابالغ میگردد.
دالیل مخالفت با صذير مجًز برگساری گردَمایی بیه المللی :

 وام ي امضاء ومایىذٌ تام االختیار معايوت تحقیقات ي فىأيری : وام ي امضاء ومایىذٌ تام االختیار معايوت آمًزشی : -وام ي امضاء ومایىذٌ تام االختیار حًزٌ امًر بیه الملل :
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بً مرجع درخُاست کىىذي

