
 

                                                         متقاضي: از

 ، دعوتنامه  سفر به انضمام  تنظيم نامه درخواست

و   گزارش توجيهي علت سفر و  محل تامين اعتبار

به انضمام مكاتبات صورت   زمان و محل سفر 

                                      پديرفته شده فيمابين       

  دانشكده: مسئول       دانشكده : به

                                                دانشكده : از

تاييد سفر به همراه  كليه  مدارك و ضمائم  ارسال 

                                                1مندرج در بند 

                                                  امور بين الملل : به

  دانشكده: مسئول

                                                      امور بين الملل:  از

مجوز سفرهاي خارجي هيات "ارسال فرم 

                                      از طريق پست الكترونيكي    "دولت

                                   ضي         متقا : به

  امور بين الملل: مسئول

                                                      متقاضي: از

نسخه از آن كه به تاييد در صورت انجام سفر به منظور امضاي تفاهم نامه ارسال يك .   با امضاي رئيس دانشكده  "مجوز سفرهاي خارجي هيات دولت" فرمتكميل  -1

                                                                                                                                    .         مقامات آموزشي و يا پژوهشي دانشگاه رسيده است،  ضروري مي باشد

 امور بين الملل: مسئول بررسي                                     امور بين الملل: به 

                                                     امور بين الملل: از

   تنظيم فرم تكميل شده 

 امور بين المللدفتر  :  مسئول      دفتر رياست:  به

 امور بين الملل

                       وزراتخانه جهت كسب مجوز هيات دولت      تهيه نامه به دفتر همكاريهاي علمي بين المللي

 امور بين الملل: پيگيري مسئول

                                                    دفتر همكاريهاي وزارت عتف : از 

تهيه نامه جواب هيات دولت                                                                       

دفتر امور بين الملل                                                                                            : به

   دفتر همكاريهاي علمي بين المللي وزراتخانه: مسئول

  . روز قبل از سفر براي اخذ  مجوز هيات دولت ضروري است 40در نظر گرفتن 

  . سمتي از هزينه ها يه عهده طرف خارجي است مي توان در صورت موافقت دانشكاه به عنوان هزينه شخصي تلقي شوددر صورتيكه ق

  خارجي سفر مسئولين و اعضاي هيات علمي به موسسات علمي بين المللي  گردش كار
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 به نام خدا

                                                                            دانشكده متقاضي و  : از

    ارسال گزارش سفر مدعو و اعالم نتايج به دست آمده               

 صادركننده نامه : مسئول

                                                                     امور بين الملل        

انجام  -2    انتقال اطالعات به وزارت خانه در صورت لزوم  -1

                                                                    پيگيريهاي الزم 

  امور بين الملل: مسئول

9  
10  

  اقدامات پس از سفر 

                                          امور بين الملل                                    :  از

اعالم جواب هيات دولت                                                                               

 صادركننده نامه : متقاضي                               مسئول: به
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