
26از1صفحهمهر کنترل



26از2صفحهمهر کنترل

شرح بازنگريتاریخ بازنگريشماره بازنگري



26از3صفحهمهر کنترل

هافلوچارت فهرست 

تعدم موافقموافقت

تائيد نشده است

تائيد شده است

شرکت در همایش هاي بین المللی

عضو هیئت علمی

مـدارك بـه   مربوطـه و ارسـال اسـكن   علمي به مدير گـروه درخواست عضو هيئت 
تكميل فـرم درخواسـت شـركت در كنگـره     كه شامل :دانشكدهمعاونت بين الملل

) همراه با تصوير پذيرش مقالـه،  ۱(فرم شماره توسط اعضاي هيئت علمي، آموزشي 
بـه منظـور رويـت مـدارك و تائيـد      خالصه مقاله و تصوير آخرين حكم استخدامي

مدير گروه

بررسي كارشناسي تقاضا توسط 
معاونت بين الملل، معاونت 

آموزشی و پژوهشی

کارشناس بین الملل دانشکده

مكاتبه با سفارت خانه مربوطه-1
مكاتبه با شركت هواپيمائي-2
صدور گواهي اشتغال به كار-3

فرم درخواست شركت 
در كنگره

@ IR-FR-002

فرم مكاتبه با سفارت خانه
@ IR-FR-003
فــرم مكاتبــه بــا شــركت    

هواپيمائي
@ IR-FR-004



26از4صفحهمهر کنترل

از سفرتوسط متقاضی به روابط بین الملل دانشکدهگزارش برگشت 

گزارش سفر- گواهی دوره 

بین المللمعاون–کارشناس 

صدور حکم ابالغ ماموریت- 
ثبت گزارش در سایت دانشکده- 

خاتمه

توسط متقاضی

و تکمیل (راهنما در سایت بین الملل دانشکده موجود است) tums.ac.irدر سایت ثبت نام 
فرم مربوطه و مدارك مورد نیاز

فرم حکم ابالغ ماموریت
@IR-FR-006

ریاست دانشکده

تایید و امضاء فرمهاي سفارت خانه، هواپیمایی و اشتغال به کار

ادامه
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مدارك ناقص / مغاير با آئين نامه

مدارك کامل / طبق آئين نامه

مخالفتمدارك كامل / طبق آئين نامه

ترکیب اعضاء
رئیس دانشکده ، معاون بین الملل 

، دانشکده ، معاون آموزشی
موافقتمعاون پژوهشی و

ر گروه مربوطهمدی

متقاضی

و ارسال به معاونت توسط مدير گروهو فرم تكميل شده تائيد درخواست متقاضي 
بين الملل

بین المللمعاون–کارشناس 

تایید نهایی مكاتبه با دانشگاه جهت مطرح شدن در بورس دانشگاه و دريافت 

بررسي كارشناسي مدارك توسط 
معاونت بين الملل

ماموریت آموزشی داخل / خارج کشور

طرح در شوراي بورس دانشكده

بین المللمعاون–کارشناس 

حكممكاتبه با كارگزيني جهت صدور
مكا

معاونت بین الملل

صدور مكاتبات و گواهي هاي مورد نياز-۱-۱
صدور ماموريت آموزشي توسط معاونت اداري و مالي دانشكده-۲-۲



26از6صفحهمهر کنترل

بین المللمعاون–کارشناس 

دريافت گواهي / گزارش عملكرد

ادامه

بین المللمعاون–کارشناس 

درج گزارش در سايت

بین المللمعاون–کارشناس 

مكاتبه با كارگزيني جهت صدور حكم حضور در محل خدمت

خاتمه



26از7صفحهمهر کنترل

مدارك ناقص / مغاير با آئين نامه

مدارك کامل / طبق آئین نامهمتشکل از :
رئیس دانشکده ،معاون بین المل

معاون آموزشی ، معاون پژوهشی 
مخالفـــتیر گروه مربوطهو مد

افقــــتوم

فرصت مطالعاتی 

متقاضی

و ارسال به توسط مدير گروهو فرم تكميل شده تائيد درخواست متقاضي 
معاونت بين الملل

بین المللمعاون–کارشناس 

تایید نهاییو دریافتمكاتبه با دانشگاه جهت مطرح شدن در شورای بورس 

بررسي كارشناسي مدارك توسط 
معاونت بين الملل

طرح در شوراي بورس دانشکده

بین المللمعاون–کارشناس 

مكاتبه با دفتر حقوقي جهت اخذ تعهدات
مكا

رم بررسي دوره هاي کوتاه و ف
خارج کشوربلند مدت داخل و 

@IR-FR-008



26از8صفحهمهر کنترل

معاون بین الملل–کارشناس 

نامه جهت حمايت ماليصدور 

بین المللروابطمعاون–کارشناس 

دريافت تصوير بليط و ويزا

بین المللمعاون–کارشناس 

مكاتبه با كارگزيني جهت صدور حكم و حسابداري معاونت بين الملـل جهـت   
ماهه اول٣پرداخت هزينه  

ادامه

بین المللمعاون–کارشناس 

دريافت تائيديه مدير گروه از گزارش عملكرد سه ماهه

بین المللمعاون–کارشناس 

مكاتبه با كارگزيني جهت تمديد حكم

فرم گزارش پيشرفت تحصيلي
@IR-FR-



26از9صفحهمهر کنترل

مدارك ناقص

مــــدارك كــامــل

خاتمه

بین المللمعاون–کارشناس 

دريافت مدارك از رياست  دانشكده

ادامه

بین المللمعاون–کارشناس 

گزارش در سايت  
صدور حكم حضور در محل كار

دانشگاه جهت پرداخت مابقي هزينهتماس با حسابداري 

مكاتبه با 
دانشكده



26از10صفحهمهر کنترل

برقراري و توسعه ارتباطات بین المللی با مراکز علمی و دانشگاه هاي 
معتبر در سطح منطقه و دنیا

کارشناس
معرفی دانشکده و نمایش توانمندي ها ،ظرفیت ها و حوزه عملکرد آن  از مسیر سایت اینترنتی که از نظر 

اطالعات و آمار، اهداف آموزشی و حیطه هاي پژوهشی کامل و مطابق با آخرین تغیرات روز میباشد

کارشناس
شناسایی دانشگاه هاي معتبر در سطح منطقه و دنیا که به مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

راستاي نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی مورد نظر تمایل دارند

.

کارشناس
برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر بین المللی به منظور کشف الویت ها و عالیـق مشـترك   

آموزشی پژوهشی و
کاتبات با مدیر محترم دفتر  انتقال اطالعات حاصل از این مجموعه ارتباطات و م

بین المللدفتر
به منظور تعیین موضوع بررسی اطالعات در جلسه 

جزییات  فعالیت آموزشی یا پژوهشی، بررسیمشخص براي 
برنامهنحوه ارائه یا اجراو 

کارشناس
الویت ا و مراکز علمی معتبر بین المللی در زمینهدانشگاه هباامکان همکاريدر موردو اساتیداطالع رسانی به دانشجویان 

پژوهشی و آموزشی دانشکدهها و عالیق مشترك 
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ادامھ  

کارشناس
و اساتیدمیان دانشجویانبادل دانش ، تجربیات و اطالعاتروند تو برقراري ارتباطتشویق و تسهیل فرایند 

داخلی با دانشجویان و اساتید خارجی  

بایگانی 
مدارک

پایان



26از12صفحهمهر کنترل

عضویت در موسسات و برقراري ارتباط و 
سازمانهاي بین المللی پرستاري

کارشناس
و سازمان هاي بین المللی پرستاريشناسایی موسسات 

آشنائی با هدف، ماموریت،و چشم انداز این موسسات و سازمان هاانجام بررسی و مطالعه به منظور 

کارشناس
انتقال اطالعات حاصل از مجموعه مطالعات، مکاتبات و بررسی هاي انجام شده در مورد هدف، ماموریت، 

بین المللچشم انداز و  فرایند عضویت  در این موسسات و سازمان ها با مدیر محترم دفتر روابط 

.

بین المللجلسه
بررسی و تبادل نظر در مورد شرایط،  مزایا و دست آوردهاي 

احتمالی حاصل از این عضویت 

کارشناس

شروع فرایند عضویت و پیگیري هاي مرتبط با آن

پایان
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برگزاري کارگاه، کنگره، سمینارو دوره هاي آموزشی بین المللی با  توجه به 
آموزشی پرستاران بالینی و دانشجویان پرستاري، مامایی و بهداشت نیازهاي 

باروري در مقاطع تحصیلی مختلف با همکاري اساتید برجسته داخلی و خارجی

کارشناس
سی جهت شناسایی نیاز ها و الویت هاي آموزشیبررانجام نظر سنجی و 

کارشناس
راکز علمی معتبر بین المللی در زمینه نیاز ها و الویت هاي آموزشیبرقراري ارتباط با دانشگاه ها و م

اهداف آموزشی                                                     خارجی در زمینهداخلی وبرقراري ارتباط با اساتید و صاحبنظران

بین المللدفتر 
زمانبندي براي نامه تعیین اهداف و بربررسی اطالعات،

آموزشیموضوع کارگاه، سمینار یا کنگره

کارشناس
انتقال اطالعات بھ اساتید مدعو

ارسال دعوتنامھ  رسمی برای این  اساتید

ادامھ  
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شروع فرایند ثبت نام از متقاضیان

کارشناس
پزشکیشروع فرایند درخواست ویزا براي اساتید مدعو  طبق مقررات وزارت علوم و آموزش

کارشناس
کنگره ،سمینار یا دوره آموزشی.،و سایر دانشگاه ها  در مورد برگزاري کارگاهد دانشکدهاطالع رسانی به دانشجویان و اساتی

یه پمفلت و پکیج اموزشی و..... )ایجاد هماهنگی و فراهم کردن مقدمات اجرایی برنامه ( ته

بین المللدفتر
تصمیم کیری در خصوص مسائل 

اجرایی و تامین ھزینھ ھا

کارشناس
شروع فرایند درخواست امتیاز باز آموزي براي این فعالیت آموزشی

ادامھ  

کارشناس
شروع فرایند ثبت نام از متقاضیان

درخواست صدور گواهی شرکت در برنامه آمو زشیشروع فرایند 
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هیئت اجرایی
برگزاري برنامه و  ارزشیابی روزانه

هیئت اجرایی
جمع بندي کلی و اختتام برنامه

بایگانی مدارک

پایان

ادامھ  
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برگزاری دوره ھای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در 
و اخذ مدارک بین المللی DLNقالب ویدئو کنفرانس و 

Joint Degreeیامعتبر

کارشناس
ز ها و الویت هاي آموزشی بررسی نیا

کارشناس
الویتها و اهداف در زمینهو جمع آوري پیشنهاداتخارجیداخلی وبرقراري ارتباط با اساتید و صاحبنظران

آموزشی
برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر بین المللی در زمینه نیاز ها و الویت هاي آموزشی

بین المللدفتر 
بررسی اطالعات و پیشنھادات مطرح شده 

تعیین اھداف و برنامھ زمانبندی برنامھ

بین المللدفتر 

تصمیم کیری در خصوص مسائل اجرایی و تامین 
ھزینھ 
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ادامھ

کارشناس
نشگاه ها  در مورد برگزاري دوره آموزشیو سایر داد دانشکدهاطالع رسانی به دانشجویان و اساتی

پکیج اموزشی و..... )یه پمفلت و ایجاد هماهنگی و فراهم کردن مقدمات اجرایی برنامه ( ته

بایگانی مدارک

پایان

کارشناس

شروع فرایند ثبت نام از متقاضیان

ھیئت اجرایی

برگزاری برنامھ و ارزشیابی روزانھ

ھیئت اجرایی

جمع بندی کلی و اختتام برنامھ
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معرفی رابط هاي علمی

کارشناس
دفتر روابط بین الملل، ماموریت و چشم انداز آن در سایت دانشکدهمعرفی 

تعریف  اهداف کلی و اهداف جزئی هر یک از برنامه هاي دفتر  به صورت واضح و دقیق در سایت 
دانشکده

کارشناس
برقراري ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور 

اساتیدو دانشجویان عالقمند براي همکاري هاي متقابلبرقراري ارتباط با 

بین المللدفتر
برگزاري جلسات دوره اي براي آشنائی رابط هاي علمی 

با یکدیگر و  بحث و تبادل نظر پیرامون عملکرد، 
ظرفیت و توانمندي هاي افراد

بین المللجلسھ

خصوص حیطھ مسئولیت ھر یک تصمیم گیری در 
از رابط ھا

ادامھ  
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کارشناس
گردآوري دستاوردها، پیشنهادات، انتقادات و روشهاي عنوان شده توسط رابطین علمی براي بررسی در

فعالیتهاي دفترکیفیتارتقاجلسات دوره اي و

بایگانی 
مدارک

پایان
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در پروژه هاي پژوهشی مشترك با کشورهاي شرکت 
منطقه و دنیا

کارشناس
در سایت دانشکدهاجراحیطه هاي پژوهشی و پژوهش هاي در حال عالئق و معرفی

کارشناس
ف الویت ها و عالیق مشترك برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر بین المللی به منظور کش

پژوهشی

ه منظور کشف  عالیق مشترك پژوهشیبرقراري ارتباط با اساتید و پژوهشگران خارجی ب

بین المللدفتر 

اطالعات و نتایج حاصل از بحث و تبادل نظر پیرامون
جیپژوهشگران داخلی و خارمکاتبات و گفتگو ها با

کارشناس
داخلی و خارجی و پیگیري نتایجتسهیل روند ارتباطات بین پژوهشگران 

بین المللجلسه 
ابعاد اخالقی، قانونی و مالی طرح بحث و بررسی در مورد 
تا حصول توافقپژوهشی
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ادامھ  

گروه پژوهشی
تهیه و ارائه طرح پژوهشی

بایگانی مدارک

پایان

کارشناس

پژوهشگران داخلی و خارجیتسهیل شرایط براي ارتباط حضوري یا از راه دور  بین 

گروه پژوهشی

اجرا پژوھش

انتشار نتایج بر اساس توافق هاي قبلی
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امضا تفاهم نامه هاي آموزشی و پژوهشی با مرا کز علمی  و 
دانشگاه هاي معتبر در سطح منطقه و دنیا

کارشناس
که در سطح منطقه و دنیامرا کز علمی  و دانشگاه هاي معتبرهمچنیناساتید و پژوهشگران خارجیشناسایی

فعالیت دارنددانشکدهپژوهشی مورد نظردرحیطه موضوعات آموزشی و
مکاتبه با اساتید و مراکز علمی شناسایی شده در خصوص پتانسیل هاي موجود در زمینه هاي آموزشی و پژوهشی

کارشناس
پیشنهاد امضا تفاهم نامه، انجام و پیگیري مکاتبات مرتبط با ان

بین المللدفتر 

رامون اطالعات حاصل از مکاتباتيبحث و تبادل نظر پ

کارشناس
نظرات و پیشنهاداتو تنظیمجمع آورري
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ادامھ

بایگانی 
مدارک

بین المللجلسه 
در مورد مفاد نهاییو توافقتبادل نظربحث، 

مورد نظرتفاهم نامه

بین المللمعاونت

امضا تفاهم نامه

پایان
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برگزاري جلسات دوره اي به منظور ارزیابی عملکرد دفتر 
روابط بین الملل و برنامه ریزي براي فعالیت هاي جدید

کارشناس
اطالعات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده در مورد فعالیتهاي دفترو تنظیمجمع آورري

کارشناس
دعوت از رابط هاي علمی ، اساتید و دانشجویان فعال براي شرکت در جلسات دوره اي

بین المللدفتر معاونت

بررسیآوردها،بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیتها و دست 
پیشنهادات و انتقادات مطرح شده

پایان

بین المللجلسه معاونت
م گیري در مورد فعالیت هاي آیندهتصمی

تقسیم وظایف هریک  از اعضا دفتر

کارشناس

اعالن زمان جلسھ آینده با توجھ بھ تصمیمات وبرنامھ ھای تدوین شده در جلسھ
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مخالفت با درخواستمخالفت با درخواست

خواستموافقت با در

عدم موافقت

موافقت

موافقت

موافقت

موافقت

پذیرش دانشجویان خارجی 

دانشجوي متقاضی
ارسال درخواست پذیرش توسط دانشحوي متقاضی

مدیر گروه مربوطه
بررسي درخواست 

معاونت بین الملل دانشکده
بررسي درخواست متقاضي

دانشگاهمعاونت بین الملل
بررسي درخواست متقاضي

معاونت  بین الملل دانشکده
معاونین آموزشی، پژوهشی، تحصیالت رئیس دانشکده،مطرح شدن در كميته جذب دانشكده (

تکمیلی، بین الملل و مدیر گروه مربوطه)

معاونت بین الملل
اطالع به دانشجوي مورد نظر و اعالم نظر موافق به دانشكده

دانشکدههیئت علمی
بررسي درخواست متقاضي

معاونت بین الملل دانشگاه
طرح در شوراي بین الملل جذب دانشجویان خارجی
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ادامھ

دانشکدهمعاونت بین الملل ریاست و 

به معاونتهاي آموزشی، توسط کارشناس دفتر بین المللارجاع نامه موافقت پذیرش دانشجو
اطالعجهت و معاون اداري و مالی تحصیالت تکمیلی پزوهشی، دانشجویی،

پایان

بایگانی مدارك


