
 فرم درخواست صدور مجوز براي طي دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشور

 

 فرم شوبرُ يک:

..... ٍاحس.................. هتمبضي احتطاهبٌ، ايٌدبًت ........................................ ػضَ ّيئت ػلوي زاًطکسُ ........................ گطٍُ............... 

 ........................ هبُ زٍضُ آهَظضي ذبضج اظ کطَض هي ثبضن:گصضاًسى .........

 تبضيد احتوبلي ػعيوت:  

 عَل زٍضُ:  

 ػٌَاى زٍضُ:   

 کطَض :   

 ًبم هطکع آهَظش زٌّسُ:

 ضاُ اًساظي ضضتِ خسيس  ضطٍضت زٍضُ آهَظضي ثطاي زاًطگبُ:  ضاُ اًساظي ضٍش زضهبًي خسيس 

 هَاضز زيگط شکط ضَز.

 اهضبء عضَ ّيئت علوي           

 

 

 

 

 تعهدنامه جايگسين:

 عضَ ّيئت علوي ٍاحذ                      گرٍُ              در هذت  ايٌجبًب  

 ژٍّشي ايشبى را تقبل هي ًوبين. پ-دٍرُ کَتبُ هذت هتقبضي فَق ٍظبئف آهَزشي
 جبيگسيياهضبء عضَ ّيئت علوي                                

                       هَافقتتت گتترٍُ آهَزشتتي در تتتبري                         جل تتِ شتتَرار گتترٍُ يتتب شتتَرار ٍاحتتذ        

فَق تخصصي                       هطرح ٍ بب اکثريت آرا ضرٍرت طي دٍرُ آهَزشي ايشبى هتَرد تبئيتذ   

 قرار گرفت.

 رئيس ٍاحذ )گرٍُ فَق تخصصي( هربَطِاهضبء                                        

جل ِ شَرار آهَزشي پژٍّشي داًشکذُ هطترح ٍ ضتوي            هَافقت داًشکذُ در تبري 

                        تبئيذ ضرٍرت طي دٍرُ هَرد هَافقت قرار گرفت.

 

 اهضبء  هذير گرٍُ



 

 فرم ارائه گسارش سفر به دانشکده و معاونت آموزشي دانشگاه

 

 فرم شوبرُ دٍ:

  ٌ دبًگت اظ  احتطاهبٌ، ثسيٌَسيلِ ثِ اعالع هي ضسبًس کِ ثطاسبس حکن هبهَضيت آهَظضي  ............................................. زاًطگگبُ اي

..................................................... هْبضتْبي ................ تب .................................. زض کٌبض ................................... هطکع .....................تبضيد ................

 يب افطاز زيگط ثطاسبس ليست پيَست آهَظش زازُ ام. ظيط ضا فطا گطفتِ ام ٍ عي ثطًبهِ پيَست ثِ زيگط اػضبء ٍاحس يب گطٍُ ذَز

 

 اهضبء عضَ ّيئت علوي           

 اهضبء اعضبء ٍاحذ يب گرٍُ

 

 

 

 

 .......... است.هراتب هَرد تبئيذ گرٍُ ................................. 
 

 اهضبء هذير گرٍُ         

 ........................................... است. داًشکذُتبئيذ  فَق هَردهراتب  
 

 اهضبء رئيس داًشکذُ         



 

 فرم ارائه گسارش سفر و درخواست پاداش

 

 فرم شوبرُ دٍ:

.........................               احتطاهبٌ، ثسيٌَسيلِ ثگِ اعگالع هگي ضسگبًس کگِ ثطاسگبس حکگن هبهَضيگت آهَظضگي ثگب ضگوبضُ ٍ تگبضيد .......             

. ثگب ّوکگبضي هطکگع ....................................................    ايٌدبًت..................................... اظ تبضيد ................................. تب تبضيد ............................

گطفتِ ٍ عي ثطًبهِ ّبي پيَست ثِ زيگط اػضبء ٍاحس يب گطٍُ ذَز يب افطاز زيگط ثطاسبس ليست پيَست آهَظش هْبضت ّبي ظيط ضا فطا 

 زازُ ام.

 اهضبء عضَ ّيئت علوي هتقبضي          

 

 

 

 

 

 هراتب هَرد تبئيذ گرٍُ ........................................... است. 
 

 اهضبء هذير گرٍُ                                

 ........................................... است. داًشکذُتبئيذ  فَق هَردهراتب  
 

 اهضبء رئيس داًشکذُ                        



 آئين نامه صدور مجوز طي دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشور 

 ّذف:

بفتِ ّب ٍ تکٌيک ّبي خسيس ٍ هَضز ًيبظ اػضگبي ّيگبت ػلوگي ٍ ضاُ اًگساظي     زض ضاستبي تبهيي ًيبظّبي ػلوي ٍ  آضٌبيي ثب ي 

في آٍضي ّبي ًَيي ٍ ثبظگطبئي ضضتِ ّبي تحصيلي خسيس، زاًطگبُ ػلَم پعضکي ضيطاظ السام ثِ اضائِ تسْيالتي خْت اػگعام اػضگبي   

 َزُ است.سِ تب ضص هبِّ هي ثبضٌس، ًو ّيبت ػلوي کِ هتمبضي گصضاًيسى زٍضُ ّبي کَتبُ هست،

 اضائِ تسْيالت ثِ صَضت ظيط هي ثبضس:

زضصگس اظ اػضگبي    5همطض گطزيس کگِ سگبليبًِ تگب     20/12/84عجك هصَثِ ثيست ٍ ًْويي خلسِ ّيبت اهٌبي زاًطگبُ هَضخ  

م ضگًَس.  هبِّ )ثب ّعيٌِ ضرصي ثب اذص هبهَضيت آهَظضي( اػعا 12تب  2ّيبت ػلوي زض ضضتِ ّبي هَضز ًيبظ ثِ زٍضُ ّبي کَتبُ هست 

پس اظ ثبظگطت اظ سفط هغبلؼبتي ٍ اضائِ گعاضش کبض ٍ تبييس هؼبًٍت آهَظضي زض سِ هبُ اٍل هبّيبًگِ تگب زٍ هيليگَى تَهگبى ٍ زض سگِ      

زضصس سْن زضآهس اذتصبصي زض اذتيبض ضيبست زاًطگبُ، ثِ ػٌَاى پگبزاش ثگِ آًگبى     5هبِّ زٍم هبّيبًِ تب يک هيليَى تَهبى اظ هحل 

 زاًطگبُ ّعيٌِ ثليظ ضفت ٍ ثطگطت ضرص هتمبضي ضا پس اظ ثبظگطت پطزاذت هي کٌس.پطزاذت ًوبيس. 

 

 شرايط استفبدُ از ت ْيالت فَق بِ قرار زير هي ببشذ:

سبل سبثمِ کبض ٍ اػضبء ّيئت ػلوي ضسگوي آظهبيطگي ٍ ضسگوي لغؼگي هگي تَاًٌگس ثگب هَافمگت          2اػضبي ّيبت ػلوي پيوبًي ثب -1

ًوگي تَاًٌگس اظ ايگي هصگَثِ اسگتفبزُ       kًطگبُ اظ ايي هعايب استفبزُ کٌٌس. )اػضبي ّيئت ػلوگي ضگطيت   زاًطکسُ ٍ هؼبٍى آهَظضي زا

 کٌٌس(.

هبُ ضا زض اثتساي زٍضُ ثِ صگَضت پگيص پطزاذگت    3زاًطگبُ هي تَاًس حمَق ٍ هعايبي حساکثط  پس اظ صسٍض حکن هبهَضيت آهَظضي،-2

 ثِ هتمبضي پطزاذت ًوبيس.

سبل سپطي ضسُ ثبضس هگگط   5يک ثبض اظ ايي هعايب استفبزُ ًوَزُ ثبضس، ثطاي هطتجِ ثؼسي ثبيستي حسالل چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي -3

 هبُ زض پٌح سبل ثالهبًغ است.6هبُ ثبضس ٍ تب سمف 6آى کِ عَل زٍضُ اٍل کوتط اظ 

 زُ ًوَزُ است تب زٍ سبل ثؼس ًوي تَاًس اظ ايي تسْيالت استفبزُ ًوبيس.چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي اظ فطصت هغبلؼبتي استفب: 1تبصرُ 

 سبل هجلغ ًَز هيليَى ضيبل است.  5سمف پبزاش زض عَل  :2تبصرُ 

تمبضبي ػضَ ّيبت ػلوي اثتسا زض گطٍُ هطثَعِ هغطح ٍ ضوي تؼييي خبًطيي ثطاي ٍي ٍ تؼييي ػٌَاى ٍ ضضتِ هَضز ًيگبظ کگِ ثگِ    -4

ء گطٍُ يب ٍاحس هطثَعِ هي ضسس ثِ زاًطکسُ اضسبل هي ضَز ٍ زاًطکسُ هطاتت هَافمت ٍ تبئيس ذگَز ضا ثگِ هؼبًٍگت    تبييس اکثطيت اػضب

 (1آهَضي زاًطگبُ اضسبل هي ًويبز . )فطم ضوبضُ 



چٌبًچِ ػضَ ّيبت ػلوي زض چگًَگي تصوين گيطي ثرص ٍ هسيط گطٍُ اػتطاض زاضتِ ثبضس، هَضگَع هَکگَل ثگِ لضگبٍت      

 ُ ذَاّس ضس.ضئيس زاًطکس

 زضصس اظ اسبتيس يک ثرص يب يک گطٍُ )حسالل يک ًفط( هي تَاًٌس زض ذبضج اظ کطَض ثبضٌس. 20ّوعهبى حساکثط -5

 سپطزى تضويي ثِ صَضت سفتِ عجك ضَاثظ ازاضُ حمَلي زاًطگبُ خْت ذطٍج اظ کطَض.-6

ز گطفتِ ضسُ ذگَز ضا ثگِ ّوکگبضاى ٍ زاًطگدَيبى     ػضَ ّيبت ػلوي اػعام ضسُ ثبيستي هتؼْس ضَز کِ تکٌيک ّب ٍ آهَظش ّبي يب-7

 (2آهَظش زّس ٍ گطٍُ هطثَعِ گعاضش زض ايي هَضز ثِ زاًطکسُ ٍ هؼبًٍت آهَظضي زاًطگبُ اضائِ ًوبيس. )فطم ضوبضُ 

هؼبٍى آهَظضي زاًطگبُ پس اظ ثطضسي گعاضش زض صَضت تبئيس هطاتت ضا خْت تصوين گيطي ًْگبيي ثگِ ضيبسگت هحتگطم زاًطگگبُ      -8

 الم هي ًوبيس.اػ

 (3تؼييي فطم اضائِ گعاضش سفط ٍ تمبضبي پبزاش. )فطم ضوبضُ -9

هؼبٍى آهَظضي زاًطگبُ هَظف است ّط سبل گعاضش کبهلي اظ لحبػ تؼساز افطاز اػعام ضسُ ٍ تؼساز زٍضُ ّگب ٍ تگبريط زٍضُ ّگب زض    -10

ي ضطکت کٌٌسُ ضا خوغ آٍضي ٍ ثگِ ضيبسگت زاًطگگبُ    ضاُ اًساظي في آٍضي ّب ٍ ضضتِ ّبي خسيس ٍ ّوچٌيي ًظطات اػضبء ّيئت ػلو

 اضائِ ًوبيس.

همطضگطزيس کويتِ فطصت ّبي هغبلؼبتي ٍ ثَضس ٍ زٍضُ ّبي هصَة ّيبت اهٌبء ٍ ضطکت زض کٌفطاًس ّبي ذگبضج اظ کطگَض زض   -11

هَظضگي ثگِ ػٌگَاى افگطاز     يکسيگط ازغبم ٍ ضوي تطکيل خلسبت هٌظن ٍ زػَت اظ ضٍسبي هحتطم زاًطکسُ ّب ٍ هسيطاى هحتطم گطٍُ آ

ًسجت ثِ اًتربة افطاز ٍ زٍضُ ّبي هَضز ًيبظ ٍ . . . السام ًوبيس. زض ضوي زض اضتجبط ثگب ّگط ًگَع تصگوين گيگطي کويتگِ        صبحت ًظط، 

 ًظطذَاّي اظ هؼبًٍت ّبي زاًطگبُ پيطاهَى ّوکبضي اػضبء ّيئت ػلوي ثب حَظُ ّبي هؼبًٍيي ضطٍضي است.

 زض ّيبت ضئيسِ زاًطگبُ ثِ تصَيت ضسيس.   17/6/86د ايي آئيي ًبهِ زض تبضي-12


