تعامالت بین المللی

هر ساله دانشگاه صنعتي اصفهان میزبان تعداد کثیری از
متخصصین و دانشمندان بین المللي از سرتاسر جهان مي باشد .این
بازدیدها اگر به صورت هدفمند

انتقال علم و فناوری از طریق گسترش
ارتباطات سازنده و هدفمند

گامی

دفتر همکاریهای علمي بینالمللي ISCO
دانشگاه صنعتي اصفهان

به سوی جهانی شدن

صورت پذیرد موجب ارتقا پایدار رتبه
دانشگاه از لحاظ میزان تعامالت بین
المللي خواهد شد و مي تواند نقش
مهمي را در اعتالی علمي دانشگاه
صنعتي اصفهان ایفا نماید.

دستور العمل دعوت از دانشمندان
و متخصصین خارج از کشور
دانهگاه صا تی اصف ه ان

تهی و تا یا :دلتر لکار ها

ل ل ی ب ی ن ال ل ل ل ی

اصفهان– 6123660222
وبگاه:

iscoweb.iut.ac.ir

تلفن:

302 00521333-6

دورنگار:

302 00521322

پست الکترونیکی isco@cc.iut.ac.ir :

www.iscoweb.iut.ac.ir

دستور العمل دعوت از دانشمندان و متخصصین خارج از کشور

دستور العمل دعوت از متخصصین از طریق دانشکده ها

 -1تنظیم نامه درخواست دعوتنامه از کارشناس خارجي ،گزارش توجیهي علت
سفر  ،تعیین زمان سفر و محل تامین اعتبار از دانشکده به  iscoو تعیین
شخص میزبان از طرف دانشکده میهمان پذیر
 -2دریافت فرمهای درخواست ویزا از سایت  iscoتوسط میزبان
 -3ارسال فرمهای تکمیل شده ،رونوشت صفحات حاوی اطالعات پاسپورت،
بیوگرافي علمي میهمان از طرف میزبان به isco

یکي از وظایف دفتر همکاریهای علمي و بینالمللي دانشگاه صنعتي
اصفهان ) ، (iscoهمکاری در دعوت از کارشناسان و متخصصین
خارجي جهت ارائه سمینار و انجام سخنراني ،دورههای کوتاه مدت
آموزشي و یا تحقیقاتي ،شرکت در جلسات دفاع از تز دانشجویان
دکتری ،شرکت در جلسات بحث و تبادل نظر در بررسي
راهکارهای همکاری مشترک با دانشگاههای و موسسات علمي
تحقیقاتي معتبر خارج از کشور ميباشد.
نظر به اینکه این دانشگاه به عنوان یکي از دانشگاههای برتر ایران
شناخته شده است ،دانشمندان مختلفي از سرتاسر جهان تمایل به
حضور در دانشگاه در قالب یکي از اشکال همکاریهای علمي بین-
المللي به عنوان مدرس ،متعلم و یا محقق دارند .بي شک نزدیکي
دانشگاه صنعتي اصفهان به شهر نامي و تاریخي اصفهان که در قلب
ایران واقع شده است ،از دیگر جاذبههای موجود جهت جلب
دانشمندان بینالمللي به همکاری با این دانشگاه ميباشد.
این میهمانان یا مستقیم ًا توسط دانشگاه صنعتي اصفهان برای ورود
به ایران دعوت مي شوند و یا پس از ورود به ایران برای ارائه
سخنراني در دانشگاه حضور پیدا ميکنند .معموال طي مکاتبات
فیمابین یکي از اعضای هیات علمي دانشگاه با میهمان خارجي و
تایید دانشکده مربوطه ،جهت انجام یک فعالیت مشترک ،دعوت
اولیه صورت گرفته و پس از آن مراتب به قرار زیر توسط isco
انجام مي پذیرد.

 -4الف)تنظیم نهایي فرمهای ”دعوت از کارشناسان خارجي“ و اخذ امضای
ریاست دانشگاه در فرم های 1و 2ب) تهیه نامه جهت معرفي میهمان به
انضمام تمامي فرمها و ارسال آن به مرکز همکاریها در وزارت عتف جهت
درخواست صدور روادید از وزارت امور و ارسال رونوشت به حراست از طرف
isco
 -5پیگیری از طریق مرکز همکاریهای علمي بینالمللي جهت دریافت شماره
ارجاع ) ) Reference numberو ارسال آن به میزبان از طریق ایمیل
توسط isco
 -6ارسال نامه الکترونیکي به میزبان به منظور الف) اطالعرساني در خصوص
شماره ارجاع ب) ارسال فرم شماره  2ج) تهیه دعوتنامه التین توسط isco
اقدامات حین اقامت -1 :اطالع رساني در خصوص ورود میهمان و ارسال
برنامه اقامت ایشان به  iscoاز طرف دانشکده میزبان
 -2الف) هماهنگي انجام نشست مشترک مسئولین اجرایي با میهمان( در
صورت لزوم) ب) ارسال بسته های معرفي دانشگاه به دانشکده توسط isco
به دانشکده
اقدامات پس از سفر -1 :ارسال گزارش سفر مدعو و اعالم نتایج به دست
آمده به همراه تصویر  ،از دانشکده به  iscoحداکثر پس از دو روز کاری (به
منظور امکان انتشار در اخبار دانشگاه)
 -2انتشار خبر ،انعکاس اطالعات به وزرات خانه در صورت انعقاد تفاهم نامه
همکاری از طریق isco

دستور العمل دعوت از متخصصین از طریق دانشکده ها
دعوت از متخصصین حاضر در ایران

در صورتي که میهمان از طریق یکي دیگر از دانشگاهها و یا مراکز وارد
ایران شده باشد ،دانشکده ميتواند ضمن اطالعرساني به دفتر همکاریها
به انضمام گزارش توجیهي بازدید ایشان از دانشگاه ،نسبت به درخواست
دعوتنامه التین از دفتر همکاریهای علمي بینالمللي اقدام نماید.
************************************************************************************************************************************

نکات قابل توجه:

 شروع مراحل مربوط به اخذ ویزای میهمانان ميبایست حداقل 44
روز کاری قبل از ورود ایشان صورت گیرد ( .در مورد شهروندان
امریکا این مدت به  64روز افزایش ميیابد).
 تنظیم فرمهای شهروندان امریکایي و تعیین برنامه زمانبندی دقیق
برنامه حضور ایشان در دانشگاه الزامي است -تمامي مدارک ایشان

در  5نسخه به انضمام نسخه اصلي ميبایست پس از تایید مرکز
همکاریهای وزارت عتف ،توسط نماینده دانشگاه در تهران ،مستقیما
به وزارت امور خارجه تحویل داده شود.
 تکمیل فرمهای مربوط به اطالعات کنفرانس (فرم برگزاری همایش
و فرم محورهای کنفرانس) با امضای دبیر کنفرانس برای شرکت
کنندگان در کنفرانسهای بین المللي ضروری است.

