فرآیند اجرایی شرکت در کنفرانسهای بین المللی

 -1دريافت فرمهای مربوط به شرکت در کنفرانسهای علمی بین المللی ،به نام های ارائۀ مقاله ( )1و
( )2و از وبسايت دانشگاه شهیدبهشتی به آدرس  ،www.sbu.ac.irبخش فرم های معاونت
پژوهشی و فناوری.
 -2تکمیل فرمها و مدراک الزم ذکر شده در فرم ( )1و ارسال به معاونت پژوهشی به صورت
اتوماسیونی با امضای رئیس واحد .حداقل  43روز قبل از تاريخ برگزاری کنفرانس
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پس از اينکه درخواست متقاضی با دستور معاون پژوهشی يا مدير پشتیبانی پژوهشی به کارشناس
مربوط برسد ،متقاضی میتواند نامۀ خريد ارز ثبت نام ارائۀ مقاله را پس از صدور ،از دفتر معاونت
پژوهشی دريافت کند(صدور نامۀ خريد ارز ثبت نام از طريق ارسال رونوشت اتوماسیونی به اطالع
متقاضی میرسد).
ارسال استعالم به مديريت حراست دانشگاه و معرفی به دفتر همکاریهای بینالمللی به منظور
اخذ مجوز سفر از مديريت حراست و صدور معرفینامه برای سفارتها (يا در صورت لزوم به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری).
صدور نامۀ پیشنهادِ حکم مأموريت عضو هیئت علمی به معاونت اداری و مالی دانشگاه ،پس از اخذ
مجوز از حراست دانشگاه( .متقاضی از طريق ارسال اتوماسیونی رونوشت نامه ،از نامۀ مذکور مطلع
میشود.
صدور نامۀ خريد ارز روز ارائه مقاله ،پس از صدور حکم مأموريت عضو هیئت علمی از سوی
معاونت اداری و مالی دانشگاه.
تبصره :چنانچه متقاضی موفق به دريافت ويزا نشده باشد؛ با درخواست ايشان حکم مأموريت لغو
شده و هزينۀ ضرر و زيان بلیط ،هتل و ثبت نام در کنفرانس از محل اعتبار ويژۀ عضو هیئت علمی
پرداخت میشود.
پس از بازگشت عضو هیأت علمی از همايش بین المللی ،بايد حداکثر پس از يک ماه گزارش خود
را که به تأيید معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده رسیده است به صورت کتبی (تکمیل فرم های
گزارش سفر و اعالم مراجعت ( )4و ( )5از وبسايت دانشگاه بخش فرمهای معاونت پژوهشی) با
امضای رئیس واحد به معاونت پژوهشی ارسال نمايد .همچنین الزم است کلیۀ مدارکی که در نامۀ
اعالم مراجعت ذکر شده است به صورت فیزيکی به معاونت پژوهشی ارسال گردد.
ارسال نامۀ تسويه حساب با عضو هیئت علمی ،تا سقف مشخص شده در حکم مأموريت ،از سوی
معاون پژوهشی برای مديريت مالی دانشگاه.

