
 شركت در همايش هاي بين المللي اعضاي هيات علميفلوچارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال كليه مستندات به واحد پژوهش   ویبتص پس از لسه گروه وطرح در ج: 2

استاد گرنت  ابالغ كسر ازصدور  :7-1

و حسابداری  توسط اداره پژوهش 

در صورت وجود ) دانشکده جهت اقدام

 (اعتبار

 

، نامه پذیرش برگزاركننده مقاله، اصل پ مصوبه گروه، فرم تکميل شده تقاضای سفر و ثبت اطالعات مقاله كليه مستندات شامل  ارسال: 3

هم به صورت دستي و هم )ارسال مدارک و جهت بررسي و تایيد معاونت علمي  اداره پژوهشاخت هزینه ثبت نام به مدرک پردمقاله، 

 روابط بين الملل دانشکده به به همراه نامه درخواست (اتوماسيوني 

  قبل از سفر دانشکده روابط بين المللفرعي طرح در شورای  :4

( هاطبق آیين نامه ) حداقل یك ماه قبل از سفر المللي و فرم ثبت اطالعات مقاله كنفرانس های بين  درتقاضای سفر اعضای هيات علمي تکميل فرم : 1

   نامه پذیرش برگزاركننده مقاله، اصل مقاله به همراه( فرم ها -پژوهش و فناوریسایت دانشکده از   فرم هادریافت )

كليه مدارک مورد نياز اسکن ارسال  : 6

در كنفرانس، اصل مقاله، گواهي شركت )

بليط رفت و  رسيد حق ثبت نام، 

برگشت، تصویر صفحه مشخصات و ورود 

اعالم شماره حساب و خروج پاسپورت، 

ارائه و  سفر، گزارش بانك تجارت

( استاد در گروه  گزارش سفرصورتجلسه 

به اداره  توسط استاداز طریق اتوماسيون 

پس و روابط بين الملل دانشکده  پژوهش

 سفراز 

 

فرعي اعالم موافقت شورای : 5

روابط بين الملل دانشکده به روابط 

منابع مدیریت بين الملل دانشگاه و 

یا معاونت اداری )دانشگاه انساني 

پرداخت جهت ( مالي دانشکده

 روابط بين المللینه زكمك ه

صدور حکم و  (یکبار سفر در سال)

 ماموریت

 نکات مهم حضور در كنفرانس بين المللي
در نامه  -3نامه پذیرش را پيوست نماید متقاضي ضمن تکميل این فرم ها یك نسخه از اصل مقاله و -2.حتما بين المللي باشد كنفرانس -1

در صورتيکه متقاضي فقط دعوت شده باشد از تسهيالت  -4. صراحت قيد گردد پذیرش مقاله حتما عنوان مقاله ذكر و پذیرش به

بهای بليط رفت و برگشت به محل همایش و برعکس به  -6 .قيد گردد مقاله دردانشگاه تهران  نام  -5  شود نمي دانشگاه برخوردار

در صورتيکه مقاله به صورت مشترک و با موسسات دیگر تدوین شده باشد، نام دانشگاه  -7 داشته باشدكه كمترین هزینه را در بر نحوی

 .تهران در ابتدا درج شود

 

واریز مبلغ كمك هزینه  :7-2

 ریالي به حساب استاد 000/000/10


