
 اصفهانروند دعوت از متخصصين و مهمانان خارجي در دانشگاه هنر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نكات قابل مالحظه:

مايل به صدور تقديرنامه و گواهي حضور براي مهمان باشد، نامه مربوطه توسط دفتر همكاريهاي علمي دانشكده ميزبان كه  يدر صورتالف)
  صادر خواهد شد.

اهد مان برگزار خوي شده براي مهمان، نشستي با حضور رييس دانشگاه و مدير دفتر همكاريها با مه) پس از پايان برنامه هاي پيش بينب
  شد تا در صورت نياز به امضاي تفاهم نامه همكاري يا قرارداد پژوهشي اقدام گردد.

ارسال نامه درخواست و مكاتبات صورت گرفته از  -١
جانب عضو هيات علمي براي رييس دانشكده با ذكر داليل 

 توجيهي و ميزان و نحوه حمايت الزم از طرف دانشگاه

تكميل فرمهاي دعوت از متخصصين توسط ميزبان (درصورت -٢
دعوت از مهمان در قالب همايش، فرمهاي برگزاري همايش نيز 

 الزم است تكميل گردد)

طرح درخواست توسط مدير دفتر همكاريها در شوراي  -٣
دانشگاه با ذكر اطالعات دقيق سفر، محل تامين اعتبار، فرمهاي 

رسال همزمان مدارك براي و ا گذرنامه تكميل شده، عكس
 حراست

  اخذ مصوبه شوراي دانشگاه  -۴
در صورت تمايل مهمان براي اقامت در مهمانسراي 

نامه اي از  ، ضمن اعالم تاريخ دقيق و مدت اقامت،دانشگاه
 طرف دانشكده به رياست دانشگاه ارسال ميگردد

كانادا  -انگليس -كا ير صورتيكه مهمان تبعه كشور امرد -۶
باشد فرمهاي مخصوص مهمانان سه كشور براي ايشان تكميل 
شده و نامه اي از طريق اتوماسيون به مركز همكاريهاي بين 

  الملل وزارت علوم ارسال ميگردد .

زا در سامانه ويزاي الكترونيكي توسط يثبت درخواست و-۵
 دفتر همكاريها 

بررسي و تاييد مدارك در سامانه وزارت امور پيگيري  --٧
 دفترتوسط   Reference Numberخارجه و صدور 

  همكاريها

 

توسط وزارت   reference numberپس از صدور  -٨
فت ايميل مربوطه مراتب توسط دفتر امور خارجه و دريا

همكاريها به اطالع ميزبان ميرسد و ايميل حاوي مجوز  
  ويزا براي وي ارسال ميگردد.

 referenceمهمان با در دست داشتتن گذرنامه و -٩

number   به سفارت يا سركنسولگري ايران در كشور
  خود مراجعه كرده و ويزاي خود را دريافت ميكند.

به دفتر ارايه گزارش كامل حضور مهمان توسط دانشكده  -١٠
  همكاريهاي بين الملل براي ارسال به وزارت عتف


