
 

 مهر كنترل

 6 از  1  صفحه

 

 

 

 

 

 
 شركت در همایش هاي بين المللی ییروش اجرا

 

 صفحه 6 كل صفحات:  شماره بازنگری : IR-PR-000 :كد مدرك

 مهر مدرک معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح

 نام
 

 سمت

 مریم شجاعی

 كارشناس مسئول امور بین الملل

 یکبختن یرضادكتر عل

 الملل ینب ی معاوننصرآباد

 یکبختن یرضاعل دكتر

 الملل ینب ی معاوننصرآباد

 

 01/12/95 01/12/95 01/12/95 تاریخ

 امضا

   

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

شركت در همایش هاي  ییروش اجرا

 بين المللی 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 2 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 
 شرح بازنگري تاریخ بازنگري شماره بازنگري ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

شركت در همایش هاي  ییروش اجرا

 بين المللی 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 3 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 

 شركت در همایش هاي بين المللی ییروش اجرا

 
عضو هيئت علمی به مدیر گروه مربوطه و ارسال اسكن مدارک به معاونت  ی،درخواستمتقاض یعلم يئته .1

بين الملل دانشكده كه شامل : تكميل فرم درخواست شركت در كنگره توسط اعضاي هيئت علمی، 

به   دامیه مقاله و تصویر آخرین حكم استخ( همراه با تصویر پذیرش مقاله، خالص1آموزشی )فرم شماره 

 منظور رویت مدارک و تائيد مدیر گروه

 الملل ،بررسی كارشناسی تقاضا توسط معاون بين الملل ينمعاونت ب .2

الملل،انجام مكاتبات مرتبط با سفارت خانه مربوطه ، شركت هواپيمائی و صدور  ينكارشناس معاونت ب .3

 اشتغال به كار یگواه

 و اشتغال به كار يماییسفارت خانه، هواپ يو امضاء فرمها یيدلملل،تاا ينمعاون ب  .4

 مدارک  یردوره و سا یگواه رائها یمتقاض یعلم يئته .5

   یتالملل ،صدور حكم ابالغ مامور ينكارشناس معاونت ب .6

   tums.ir.ac    یتثبت گزارش  در سا ی،متقاض یعلم يئته .7

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

شركت در همایش هاي  ییروش اجرا

 بين المللی 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 4 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

شرو 

عضو هيات علمی متقاضی

درخواست عضو هيئت علمی به مدیر گروه مربوطه و ارسال اسكن مدارک به 
معاونت بين الملل دانشكده

كارشناس معاونت بين الملل

بررسی مدارک

 د يقه 15بازه زمانی 

كارشناس معاونت بين الملل

انجام مكاتبات مرتبط با سفارت، شركت هواپيمائی 

صدور گواهی اشتغال به كار

           120      

معاون بين الملل

تایيد و امضاء فرمهاي سفارت خانه، هواپيمایی و اشتغال به كار

 د يقه 10-بازه زمانی 

هيئت علمی متقاضی

ارائه گواهی دوره و سایر مدارک

تكميل فرم تعهد نامه

كارشناس معاونت بين الملل

صدور حكم ابالغ ماموریت

 د يقه 20-بازه زمانی 

هيئت علمی متقاضی

ثبت گزارش  در سایت معاونت بين الملل 
دانشگاه  

 د يقه 45-بازه زمانی  

 ایان

تكميل فرم 
شماره دو

روش اجرایی شركت در 
همایش هاي بين المللی

 ساعت 3/10بازه زمانی 

در  فرم درخواست شركت
IR-FR-002 @ كنگره

 



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

شركت در همایش هاي  ییروش اجرا

 بين المللی 

 

 

 مهر كنترل

 

 5 از 5 صفحه

 

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 

 

  :ها وليتئمس -5
 هامسئوليت -1جدول 

 عنوان سازمانی تعریف مسئوليت ردیف

 بین المللمعاون  درخواستتأئید نهایی  0

 كارشناس امور بین الملل تأئید اولیه مدارك دریافتی از كاركنان 2

 كارشناس امور بین الملل دریافت مدارك و بررسی تقاضای كاركنان 3

 

  :مراجع و مستندات -6

 مراجع و  مستندات -2جدول 

 

  :ها پيوست -7
 هاپيوست -3جدول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

  )چارگون(یکیفرم درخواست الکترون 0

 

 نگهداري سوابق:  -9

 

 نگهداري سوابق -4جدول 

 عنوان سابقه ردیف
مدت زمان 

 نگهداري 
 مسوول نگهداري 

 محل نگهداري

 سوابق كاغذي
سوابق 

 الكترونيكی

 چارگون  رونده بایگانی طوالنی  رونده بورس 0

 

 مرجعكد  مرجعنام  ردیف

  بخشنامه ها 0


