
 

 

  مراحل گردش كار 

  علمي بين المللي خارج از كشوردرخواست شركت در مسابقات  
 

 امور بين المللبا رونوشت به  درخواست اوليه از دانشكده به رياست محترم دانشگاه با ذكر محل تامين اعتبارماليارائه   - 1

توسط رئيس گـروه  ( بين المللي  تكميل و ارائه مستندات مربوط به دستورالعمل اجرايي تشخيص اعتبار مسابقات علمي -2

 )امور بين الملل براي

اداره  از( ذكر شماره و تاريخ معافيت تحصيلي براي افـراد مشـمول   با  گواهي اشتغال به تحصيل براي كليه افراد ارائه - 3

 )امور بين المللآموزش يا تحصيالت تكميلي به 

 )امور بين المللجهت ( محل برگزاري مسابقه + برگزاري  تاريخ+ ارائه نامه پذيرش يا دعوتنامه با ذكر عنوان مسابقه  -4

 )امور بين المللتوسط ( تهيه نامه التين جهت معرفي به سفارت  -5

با امضاي دو نفر كارمند دولت كه (ريال  150،000،000معرفي به امور مالي جهت سپردن سفته آموزش رايگان به مبلغ  - 6

 )به تاييد دفترخانه رسمي رسيده باشد

 100، 000، 000ريـال نقـد و     000/000/50مه معرفي به نظام وظيفه براي مشموالن جهت سپردن وثيقه به مبلغ تهيه نا - 7

 )امور بين المللتوسط ( ريال به صورت چك 

 وثيقه ملكيمعرفي به امورمالي جهت سپردن در صورت موافقت دانشگاه با پرداخت  هزينه نقدي نظام وظيفه ،  - 1- 7

 امور بين المللو اعالم موافقت رئيس دانشگاه به  )سي ميليون تومان ( ريال 300، 000، 000به مبلغ 

ــغ        -7-2 ــه مبل ــه ب ــپردن وثيق ــت س ــموالن جه ــراي مش ــه ب ــام وظيف ــه نظ ــي ب ــه معرف ــه نام   تهي

 )امور بين المللتوسط ( ريال به صورت چك  100، 000، 000 

امور توسط ( تحقيقات و فناوري جهت معرفي به سفارت  تهيه نامه معرفي به مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم -8

 )بين الملل

 
 

  

  امور بين المللارائه نامه نظام وظيفه در خصوص تاييد ورود به كشور و ابطال تعهد به  -1

 رسيد واريز مبلغ وثيقه از نظام وظيفه به حساب دانشگاه تحويل  -2

 ور بين المللامارائه گزارش سفر به همراه مستندات توسط رئيس گروه به  - 3

 امور بين المللتهيه نامه فك وثيقه به امور مالي توسط  -4

 
5-  

  

 ارسال نامه عدم بازگشت دانشجو از طرف نظام وظيفه به امور بين الملل -1

 تهيه نامه به امور مالي جهت اطالع از تأخير  دانشجو و به منظور اجرا گذاشتن وثيقه  و يا تضمين از امور بين الملل -2

 امور مالي به دفتر حقوقي جهت پيگيري حقوقي دريافت خسارات  ارسال نامه از - 3

 وصول وجوه دريافتي توسط امور مالي و واريز به حساب معرفي شده از طرف نظام وظيفه و اعالم به امور بين الملل -4

  :اقدامات پس از سفر 

  در صورت تأخير در  بازگشت دانشجو


