
 دانشجويان الملليفلوچارت شركت در همايش هاي بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش برگزارکننده مقاله، اصل مقالهفرم تقاضای سفر، نامه پذیر:  با ارائه مستندات شامل (مطابق با آیين نامه) گروه و تصویب آن در جلسه گروهطرح : 2

امضای مدیر گروه و  با) فرم تکميل شده تقاضای سفر دانشجو  :شاملمستندات اسکن به همراه  بين الملل دانشکده  ارسال نامه توسط گروه به روابط :3

  (در نامه الزامی است  برگزاری کنفرانستاریخ کنفرانس و بازه  -نام کنفرانس -شماره دانشجویی -درج  نام دانشجو) صورتجلسه گروه  و( معاونت علمی

 تصویب قبل از سفر (تحویل گرددستی به کارشناس روابط بين الملل کليه مستندات به صورت د) دانشکده روابط بين المللفرعی طرح در شورای : 4

از سایت  فرمدریافت  ) المللیبه کنفرانس های بين  دانشجو تقاضاي سفرفرم تکميل از طریق  (حداقل یك ماه قبل از سفر)درخواست دانشجو: 1

 و تحویل به مدیر گروه (دانشکده

کليه مدارک مورد نياز اسکن ارسال  : 6

 در کنفرانس،اصل مقاله، گواهی شرکت )

گواهی اشتغال به تحصيل در زمان 

برگزاری کنفرانس، تایيدیه توانایی ارائه 

رسيد حق  ،مقاله توسط استاد راهنما

بليط رفت و برگشت، الشه  ثبت نام،

ه مشخصات و ورود و خروج تصویر صفح

از طریق (  گزارش سفرپاسپورت، 

روابط بين  به گروهتوسط اتوماسيون 

 سفرپس از الملل دانشکده 

 

روابط فرعی اعالم موافقت شورای : 5

به گروه قبل از  بين الملل دانشکده 

 سفر

 در كنفرانس بين المللي دانشجو نکات مهم حضور
.بين المللی باشد باید کنفرانس -2( استاد یا دانشجو. )برای شرکت در کنفرانس به یك نفر کمك هزینه روابط بين الملل اختصاص می یابد -1

در صورتيکه مقاله به صورت مشترک و با موسسات دیگر  -4.صراحت قيد گردد در نامه پذیرش مقاله حتما عنوان مقاله ذکر و پذیرش به

 نمی شود در صورتيکه متقاضی فقط دعوت شده باشد از تسهيالت دانشگاه برخوردار -5 .تدوین شده باشد، نام دانشگاه تهران در ابتدا درج شود

 -8 ن مقاله و موضوع کنگره ضروری استاستاد و دانشجوی متقاضی با عنواهم خوانی بين تخصص  -7 .قيد گردد  مقاله در نام دانشگاه تهران  -6

مدارک داشجوی ممتاز و دارای معدل باال یا در صورتی که دانشجو نخبه باشد،  -9 .اشتغال به تحصيل در زمان برگزاری کنفرانس الزامی است

 . قبل از جلسه شورای فرعی روابط بين الملل دانشکده ارائه گرددبه همراه کليه مستندات توسط گروه به روابط بين الملل دانشکده نخبه 

 

توسط روابط بين معرفی دانشجو : 7

بين الملل  معاونتبه الملل دانشکده 

به همراه مستندات کامل  دانشگاه

  جهت دریافت هزینه


