فرم ب 33
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درخواست گواهی زودتر از موعد مقرر

مسئول مقاله

مشخصات نویسندهی

نام و نام خانوادگی :آقا خانم
عنوان همایش :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
نام محل اشتغال :
شغل :
آدرس پستی دقیق :

** ذکر آقا/خانم قبل از اسامی الزامی می باشد.
پست الکترونیک :
مقطع تحصیلی:
دانشگاه :
کد پستی محل دریافت بسته ی پستی:

بند (الف)-این جدول باید توسط پژوهشگرانی تکمیل گردد که سامانهی کاربری متعلق به آنها بوده و مسئول دریافت گواهی مقاله میباشند.
بند (ب) -مسئولیت هر گونه اشتباه در آدرس پستی فوق به عهده متقاضی است .در صورت اشتباه ،امکان چاپ و ارسال مجدد گواهینامه وجود نخواهد داشت .لذا مستدعی
است نهایت دقت در تکمیل آدرس پستی صورت گیرد.
کد مقاله: 2

عنوان مقاله:
این مقاله ،مقالهی ارسالی چندم شما به این همایش میباشد؟
نویسندهی

اول

نام و نام خانوادگی :آقا خانم

دوم به بعد 

دانشگاه :

مقطع تحصیلی:

اصلی مقاله

مشخصات مقاله
هزینه

در صورتیکه مقاله ی شما خروجی پایان نامه ی شما می باشد ،آیا تمایل دارید نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور زیر نام شمما در گواهیناممه
ذکر گردد؟ بلی خیر
در صورت تمایل نام و نام خانوادگی ،نام دانشگاه و مرتبهی علمی استاد راهنما و استاد مشاور را به صورت جداگانه در ذیل یادداشت نمایید.
استاد راهنما
استاد راهنما:آقا/خانم -
آقا/خانم -
نویسندگان همراه :
استاد مشاور:تعداد
آزاد
دانشجویی
مبلغ واریزی ( ریال ): 6
به صورت پیش فرض اسامی نویسندگان 7همراه (به غیر از استاد راهنما/استاد مشاور) در قسمت پایانی مقاله با فونت ریز ذکر میگردنمد( .بمه دلیمل اینکمه
درخواست چاپ گواهینامه برای نویسندگان همراه دارم  ندارم
:
هزینه
تاریخ واریز
شناسه پیگیری پرداخت هزینه :
یک گواهینامه صادر میشود ،این بخش شامل پرداخت هزینه نمیباشد).
مبلغ واریز شده جهت چاپ گواهینامه نویسندگان همراه( ریال ) :
شماره کارت متقاضی جهت عودت مبلغ واریزی :
 آیا تمایل دارید اسامی نویسندگان همراه به صورت پیش فرض با همان فونت ریز در گواهینامه ذکر گردد؟ بلی خیرپست (TPGپیشتاز) 
پست عادی 
تمایل دارید گواهی چگونه برای شما پست شود؟
در صورت تمایل ،اسامی نویسندگان همراه را به صورت جداگانه در ذیل یادداشت نمایید.
هزینه ی پست به  TPGبر عهده ی خود پژوهشگر میباشد .تنها هزینهی پست عادی بر عهده ی دبیرخانه خواهد بود.
 -3آقا/خانم -
 -2آقا/خانم -
 -1آقا/خانم -
در صورتی که هزینه را بصورت دانشجویی پرداخت نموده اید .آیا اسکن کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل را ارسال نموده اید  .بلی خیر
آیا تمایل به چاپ یک یا چند گواهینامهی مجزا به نام نویسندگان همراه به صورت کامل با همه موارد از جملمه هولموگرام امنیتمی ،مهمر برجسمته و  ...را
دارید؟ (صدور گواهینامهی مجزا برای نویسندگان همراه مستلزم پرداخت هزینه به مبلغ  90000تومان میباشد ) .بلی خیر
نویسندگان
در صورت تمایل ،اسامی نویسندگان همراهی که هزینه را پرداخت نمودهاند به همراه ذکر آقا/خانم در قسمت ذیل یادداشت نمایید.
همراه
دانشجویی

ردیف
آزاد
1

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی

مبلغ واریزی ( ریال ): 6
درخواست−چاپ گواهینامه برای نویسندگان همراه دارم −

تعداد نویسندگان همراه :

7

هزینه

تاریخ واریز هزینه :
شناسه پیگیری پرداخت−هزینه :
2
شماره کارت متقاضی جهت عودت مبلغ واریزی :
−
پست عادی 
برای شما پست شود؟
تمایل دارید گواهی چگونه 3

شناسه پرداخت هزینه

3

ندارم

مبلغ واریز−شده جهت چاپ گواهینامه نویسندگان همراه( −ریال ) :
پست (TPGپیشتاز) 

هزینه ی پست به  TPGبر عهده ی خود پژوهشگر میباشد .تنها هزینهی پست عادی بر عهده ی دبیرخانه −
خواهد بود.
−

−

ارسال نموده اید  .بلی خیر
تحصیل را
گواهی اشتغال
اسکن کارت
نموده اید.
دانشجویی
بصورت
هزینه را
گیرد.
پذیرش بهقرار نمی
دانشجوییشمایا مورد
اینصورت فرم
باشد .آیادر غیر
پرداخت می
خیر الزامی
ذکر بلی/
این فرم
صورتییکهموارد
بند (ج) -در کلیه

بند (د) -چنانچه استاد راهنما ،استاد مشاور یا نویسندهی همراه ندارید ،در مکانهای مربوطه "خط تیره( ")-قرار دهید.
بند (ر) -مسسئولیت هر گونه اشتباه در ذکر موارد فوق اعم از عنوان مقاله ،اسامی نویسندگان همراه و  ...به عهده پژوهشگر میباشد .در صمورت اشمتباه ،امکمان چماپ و
ارسال مجدد گواهینامه وجود نخواهد داشت .لذا مستدعی است نهایت دقت در تکمیل اطالعات فوق صورت گیرد.
بند (ز) -پس از ارسال این فرم و دریافت تاییدیه به هیچ وجه امکان اصالح آن وجود ندارد ،زیرا به سرعت صدور این فرم اجرایی میگردد.
 -1فرم ب 33ویژه دانشجویانی تعریف شده است که  :الف -مقاله آنان خروجی پایان نامه آنان هستند .ب -در آستانه فارغ التحصیلی هستند .پ -در آستانه مصاحبه دکتری هستند و زمان کافی
برای انتظار ندارند .
 -2جهت دریافت کد مقاله از طریق کنترل پنل خود اقدام نمایید( .کد مقاله همان کد رهگیری مقاله می باشد)

 -3جهت دریافت شناسه پیگیری از طریق پنل کاربری و پس از واریز هزینه اقدام نمایید.

مبلغ واریزی نویسنده اصلی (ریال ) :
آزاد
دانشجویی
شماره کارت متقاضی جهت عودت مبلغ واریزی:
تاریخ واریز هزینه :
پست ( TPGسریع) 
پست عادی 
تمایل دارید گواهی چگونه برای شما پست شود؟
* پست عادی :در این نوع پست ،زمان دریافت مرسوله تقریبا بیش از ی

شناسه پیگیری پرداخت هزینه نویسنده اصلی:

ماه است و همچنین برای این نوع پست کد پیگیری مرسوله داده نمی شود.

* هزینه ی پست به صورت ( TPGسریع) بر عهده ی خود پژوهشگر میباشد این هزینه در مقصد از پژوهشگر اخذ می گردد( .الزم به ذکر است هزینهی پست
( TPGسریع) در تهران  10000تومان و در سایر نقاط کشور  13000تومان میباشد)
* هزینهی پست عادی بر عهده ی دبیرخانهی همایش خواهد بود.

هزینه

این بخش باید توس پژوهشگرانی تکمیل گردد که هزینه را به صورت دانشجویی پرداخت نمودهاند.
محل قرارگیری اسکن کارت دانشجویی /گواهی اشتغال به تحصیل

در صورت عدم قرار دادن اسکن کارت دانشجویی در این مکان،
فرم شما مورد پذیرش قرار نممیگیمرد و بمه آن ترتیمب اثمر داده
نخواهد شد .الزم به ذکر است تنها راه ارسال کمارت دانشمجویی،
از طریق این فرم می باشد .لذا از ارسال آن از طریق ایمیل یا پنل
کاربری یا طرق دیگر خودداری نمایید.

بند (ه) -جهت دریافت شناسه پیگیری پرداخت هزینهی نویسندهی اصلی از طریق پنل کاربری و پس از واریز هزینه اقدام نمایید.
بند (ی) -حداکثر زمان انتظار برای دریافت گواهینامه با پست ( TPGسریع) پس از دریافت تاییدیه به صورت ایمیل از سوی دبیرخانه همایش ،ده روز میباشد.

دستورالعمل تکمیل فرم ب33
 -1ستاد برگزاری همایش ظرف  48ساعت به ایمیلهای دریافتی پژوهشگران به دو صورت -1پذیرش و -2عدم پذیرش (در صورت تکمیل نبودن کلیههی
فیلدها) پاسخ میدهد .لذا تا  48ساعت از ارسال مجدد فرم ب 33به دبیرخانه خودداری نمایید.

 -2در صورتی که پژوهشگران ظرف  48ساعت ایمیل تایید نهایی را از دبیرخانه دریافت ننمایند ،به منزلهی این است که ستاد برگزاری به همر دلیمل ایمیمل پژوهشمگر را
دریافت نکرده است.
 -3دبیرخانه همایش به فرمهای فاقد امضا ترتیب اثر نمیدهد .امضای هر فرد به منزلهی این است که مقالهی ارسالی حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود فرد
بوده و قبال در جایی چاپ نشده است و چنانچه در هر مقطع زمانی خالف آن ثابت شود ،پژوهشگر عواقب ناشی از آن را میپذیرد.
 -4میبایست کلیهی فیلدهای جدولهای فرم ب 33تکمیل گردد .در صورت خالی بودن حتی یکی از فیلدها ،فرم مورد پذیرش قرار نمیگیرد و فرم برگشت داده میشود.
 -5دبیرخانه همایش به فرم هایی که هزینه های آن واریز نشده باشد ترتیب اثر نخواهد داد ،لذا متقاضی دریافت گواهی زودتر از موعد مقرر ،پس از واریمز کمل هزینمه از
طریق سامانه ،میبایست شناسه پیگیری پرداخت هزینه را در جدول فوق وارد نماید .
* در صورتی که در زمان تکمیل این فرم ،نتیجه داوری مشخص نشده باشد ،متقاضی می بایست مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید و چنانچه پس از اعالم نتیجه توسط کمیته داوران ،احیانما
آن مقاله مورد پذیرش قرار نگیرد ،مبلغ واریزی به شماره حساب متقاضی قید شده در این فرم عودت میگردد.

 -6متقاضی میبایست کلیه اطالعات این فرم را با نهایت دقت تکمیل نماید.
 -7به دلیل چاپ گواهینامه ها بر اساس اطالعات مندرج در این فرم ،در صورت بروز هر گونه اشتباه در تکمیل آن توسط پژوهشگر ،دبیرخانه همایش هیچگونه مسئولیتی
نکته :الزم به ذکر است کلیه فیلد های جدول فوق می بایست تکمیل گردد .در غیر این صورت فرم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

در این زمینه به عهده نخواهد داشت و امکان چاپ مجدد آن مقاله نیز وجود نخواهد داشت.

 -8این فرم صرفا ویژه یک مقاله میباشد در صورتیکه متقاضی دارای چند مقاله باشد می بایست به ازای هر مقاله یک فرم ب 33تکمیل نماید .
 -9متقاضی میبایست پس از تکمیل این فرم ،آن را هم به صورت  Wordو هم به صهورت  PDFبهه پسهت الکترونیه

 PCONF.ORG@GMAIL.COMارسهال

نمایند .ضمنا میبایست نام فایلهای ارسالی (هم  Wordو هم  )Pdfو نیز عنوان ( )Subjectایمیل ارسالی ،نام و نام خانوادگی نویسندهی اصهلی ،خه
تیره ( )-و سپس کد رهگیری مقاله باشد .به عنوان مثال اگر پژوهشگر به نام "علی امیری" درخواست گواهی برای مقالهای با کد رهگیری ""45589
داشته باشد ،باید نام فایلهای ارسالی و عنوان ایمیل او "علی امیری "45589-باشد.

 -10حجم فایلهای ارسالی پژوهشگران نباید بیشتر از  1مگابایت باشد .در صورت عدم رعایت فرم برگشت داده شده و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
 -11قابل توجه است جهت دریافت پاسخ کلیه سواالت خود در خصوص این فرم تنها از طریق پست الکترونیک  CONF.NTPCO@GMAIL.COMبا دبیرخانمه در ارتبما
باشید .به تماس های تلفنی در این خصوص پاسخی داده نخواهد شد.
محل امضا متقاضی:

*

تاریخ :

ابتدا امضای خود را اسکن نموده و در قسمت مورد نظر درج نمایید .متقاضیانی که امکان اسکن امضای خود را ندارند ،میتوانند متن ذیل را تکمیل نمایند.

" اینجانب  ..... ...به شماره ملی  .... .....با توجه به عدم امکان اسکن امضا ،طبق این نوشته که به منزله امضا و تایید کامل فرم میباشد مسئولیت اشتباهات احتمالی را میپذیرم".

