
  Workshop/فرصت مطالعاتی / ره هاي مشاهده گري دو/ فرایند اعزام به کنگره هاي خارجی 

 دانشکده دندانپزشکی اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  :ورودي

  ـ فرم درخواست اعزام

  ـ صورتجلسه شوراي گروه

  ـ تصویر حکم کارگزینی

  دعوت کنگره مورد نظر / نامه پذیرش مقالهـ 

  ـ مقاالت نمایه نوع یک مربوط به یک سال اخیر

  : خروجی

  ـ صورتجلسه شوراي پژوهشی

دانشگاه مبنی  صورتجلسه شوراي پژوهشیـ 

  بر تأیید و اختصاص هزینه مصوب

ـ انتشار خالصه مقاله در کتابچه خالصه 

مقاالت کنگره هاي خارجی دانشگاه علوم 

  پزشکی اصفهان

  

  : همکاران

  ـ معاون پژوهشی

  ـ رابط روابط بین الملل دانشکده

ـ مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم 

  پزشکی اصفهان 

  ـ کارشناس روابط بین الملل

 شروع فرآیند

با رشته تخصصی متتقاضی مطابقت دارد؟... یا موضوع کنگره و آ  

 Workshop/ فرصت مطالعاتی/ دوره مشاهده گري/ دریافت فرم درخواست شرکت در کنگره 

 دانشکدهرابط روابط بین الملل کارشناس 

  عدم پذیرش درخواست

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 خیر

 بلی

 مدارك مورد قبول می باشد؟آیا 

 بلی

 بلی

 با درخواست اعزام موافقت می شود؟آیا 

 بلی

  ارجاع و معرفی به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحویل کلیه مدارك مربوطه 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

صورتجلسه موافقت شوراي گروه، دعوتنامه پذیرش از محل کنگره، کپی حکم کارگزینی، : دریافت مدارك مورد نیاز شامل

مقاله منتج از کنگره هاي اعزامی قبل در  2مربوط به یکسال گذشته و  ISI /PubMedمقاله  1خالصه مقاله پذیرش شده، 

  .اعزام شده باشند.... بار به کنگره و  2صورتی که بیش از 

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  طرح درخواست متقاضی  به شوراي پژوهشی دانشکده

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  عدم پذیرش درخواست خیر

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 پایان فرایند

  طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کارشناس روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  اعالم موافقت و تخصیص بودجه جهت اعزام  به متقاضی

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  اعالم  موفقیت اعزام شونده به کنگره

 روابط بین الملل دانشکدهرابط کارشناس 

  عدم پذیرش درخواست خیر

 کارشناس رابط روابط بین الملل دانشکده

 آیا متقاضی موفق به اخذ ویزاي کشور مورد نظر می شود؟

 

صورتجلسه گروه مبنی بر ارائه گزارش سفر یا برگزاري کارگاه مشابه دوره              : و بررسی گزارش سفر و مدارك مورد نیاز شاملدریافت 
، بلیط هواپیما، فاکتور هزینه هاي بیمه، کپی خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه خالصه مقاالت ...رسید هزینه ثبت نام کنگره و مشاهده گري، 

  خالصه مقاله طبق فرمت مصوب دانشگاه، نامه مأموریت طبق تاریخ مصوب اعزام Wordفایل  CDگواهی شرکت در کنگره و  کنگره،

 رابط روابط بین الملل دانشکدهکارشناس 

  طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کارشناس روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعالم تصویب و پرداخت هزینۀ اعزام به متقاضی و چاپ خالصه مقاله در کتابچه 
 خالصه مقاالت توسط روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  کارشناس روابط بین الملل دانشکده

 خیر
اعالم عدم شرکت در کنگره به روابط 

  بین الملل دانشگاه

کارشناس رابط روابط بین الملل 
 دانشکده

  ارسال مدارك به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  الملل دانشکدهرابط روابط بین  کارشناس

  لغو تخصیص بودجه 

 دانشکده کارشناس رابط روابط بین الملل


