
 

                                                        متقاضي : از
تنظيم نامه درخواست سفر به خارج ار كشور با ذكر 

  و دعوتنامه         علت ، مدت زمان و كشور مورد نظر
    دانشكده            دفتر دانشكده يا معاونت آموزشي : به

 دانشكده دفتر دانشكده يا معاونت آموزشي: ناظر

دانشكده             دفتر دانشكده يا معاونت آموزشي: از
و كسب  موافقت دانشكده  نسبت به انجام سفر

       مرخصي تحصيلي اگر در طول ترم مي باشد
                                   امور بين المللدفتر  : به

  امور بين الملل دفتر :ناظر

متقاضي                                                    : از
ارائه گواهي اشتغال به تحصيل براي كليه افراد با 
ذكر شماره و تاريخ معافيت تحصيلي براي افراد 

اداره آموزش  توسط(  و وضعيت تحصيلي مشمول

                                             )يا تحصيالت تكميلي
صادركننده : مسئولامور بين الملل    دفتر  : به

  متقاضي                                                    : از

+ ارائه نامه پذيرش يا دعوتنامه با ذكر عنوان مجمع 

 محل برگزاري + برگزاري  تاريخ

  امور بين الملل: امور بين الملل    مسئولدفتر  : به

  امور بين الملل                                                    : از

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

                                )اهدر بعضي موارد استثنايي چك هيات علمي دانشگ() رسيده باشد تاييد دفترخانه رسمي

  امور بين الملل: مسئول    امور مالي : به

 امور مالي                                                    : از

  اعالم تاييد سپردن سفته 

 امور مالي : دفتر امور مالي    مسئول:  به

                        امور بين الملل                             : از

ريال نقداً و  000/000/50نظام وظيفه مبلغ ( فعاليت علمي در راستاي پيشبرد تحصيلي معرفي نامهتهيه 

  )ريال چك از دانشجو اخذ مينمايد 000/000/100

 امور بين الملل : رياست دانشگاه         مسئول: از طرف     وزارت علوم و نظام وظيفه  :  به

 امور بين الملل                                                    : از

  تهيه نامه جهت معرفي به وزارت امور خارجه و سفارت 

مديركل امور دانشجويان داخل وزارت عتف    :  به
 امور بين الملل : مسئول

    امور بين الملل                                                 : از

  تهيه معرفي نامه هاي التين  

 امور بين الملل : براي متقاضي     مسئول

                                                     نظام وظيفه: از

  ارائه نامه در خصوص تاييد ورود به كشور و ابطال تعهد 

  متقاضي              : توسط دفتر امور بين الملل  :  به
  ام وظيفهنظ:  مسئول

 امور بين الملل                                                    : از

  تهيه نامه فك وثيقه 

 امور بين الملل : امور مالي                 مسئول :  به

  اقدامات پس ازسفر

  گردش كار

  جيسفرهاي كوتاه مدت دانشجويان به منظور انجام فعاليتهاي علمي در كشورهاي خار
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 به نام خدا

  در صورت تأخير در بازگشت دانشجو

                            نظام  وظيفه                        : از
ارسال نامه عدم بازگشت دانشجو                                              

: دفتر امور بين الملل    مسئول:  به
 صادركننده نامه 

                                     امور بين الملل               : از
ارسال نامه جهت اطالع از تاخير 
دانشجو و به منظور اجرا گذاشتن 

وثيقه  و  يا ضمانت                                           
امور مالي                     :  به

 صادركننده نامه : مسئول

امور مالي                                                    : از
ارسال نامه جهت پيگيريهاي 

حقوقي دريافت خسارت                                
دفتر حقوقي               :  به

 صادركننده نامه : مسئول

امور مالي                                                    : از
وصول وجه دريافتي و واريز به 
حساب معرفي شده از نظام 

       وظيفه و اعالم آن                         
 امور بين الملل :  به
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