
 

 

 

     

 

 

     

فرآیند گردش 
شرکت در  کار 

  داخل همایش
)قبل از 
 متقاضی: عزیمت(

همایش از  شرکت دردریافت فرم مربوط به -
  www.znu.ac.ir/researchسایت پژوهش 

 تقاضای شرکت در همایشفرم  1تکمیل بند -

 مدیر گروهو پیوست مدارک و ارسال آن به 

 مدیر گروه:

 دریافت و بررسی فرم تقاضا و مدارک پیوست

آیا مدارک کامل 
 است؟

تقاضا و طرح موضوع در جلسه فرم  2تکمیل بند  -
گروه و پیوست صورتجلسه و ارسال آن به معاونت 

 پژوهشی دانشکده

 معاون پژوهشی دانشکده:
فرم تقاضا و  3بررسی مدارک و تکمیل بند -

 ارسال به معاون پژوهشی دانشگاه

 معاون پژوهشی دانشگاه:

 بررسی مدارک دریافت فرم تقاضا و دستور -

 آیا مدارک کامل است؟

 به متقاضیبرگ ماموریت و ارسال  تایید

 یانپا

 یرخ

 بله

 بله

 یرخ

 مدارک الزم جهت اخذ هزینه
فراخوان همایش به همراه تاریخ  -1

 همایش وشماره حساب قید شده
  و مبلغ ثبت نام 

فللیش پرداخللت کپللی و یللا اصللل -2
در صللورع مللدم   - هزینلله ثبللت نللام

وجود فیش ثبت نام مبلغ واریزی به 
تایید برگزارکننلده هملایش رسلیده 

 باشد.
 الشه بلیط رفت و برگشت -3
بلللیط رفللت و برگشللت هواپیمللا   -

فقط بلرای مسلافت هلای طلوالنی 
 قابل قبول می باشد.

 گواهی شرکت درهمایش -4
کپلللی مقاچللله هلللا  شلللده در  -5

 مجمومه مقاالع همایش
)اسناد حتما" باید به نام 

درخواست کننده صادر شده 
 باشد(

 توجه: 
در صورع مدم ارایه  -

گواهی شرکت در همایش 
برگ ماموریت  25تایید بند 

توسط معاون پژوهشی 
دانشکده مبنی بر حضور و 
ارائه مقاچه توسط متقاضی 

 ضروری است.
در صورتیکه هر گونه  -

رک مورد نیاز ابهامی در مدا
وجود داشته باشد الزم است 

اقدام متقاضی قبل از 
هماهنگی الزم را با 
معاونت محترم پژوهشی 

به ممل آورده و  دانشکده
مدارک جایگزین احتماچی را 

 کتبا استعالم نماید.
 
 

 شروع

http://www.znu.ac.ir/research


 

 شروع

 

 متقاضی:
دریافت فرم مربوط به بازگشت از همایش از -

  www.znu.ac.ir/researchسایت پژوهش 
فرم بازگشت و پیوست مدارک و  1تکمیل بند -

 ارسال آن به معاون پژوهشی دانشکده

 :دانشکده معاون پژوهشی
دریافت و بررسی فرم بازگشت از همایش و  -

 مدارک پیوست

آیا مدارک کامل 

 است؟

فرم بازگشت از همایش و  2میل بند تک -
 ارسال به معاون پژوهشی دانشگاه

 :معاون پژوهشی دانشگاه
 دریافت فرم بازگشت و دستور بررسی مدارک -

آیا مدارک کامل 
 است؟

 اقدام جهت پرداخت هزینه ها -

 پایان

فرآیند گردش 
کار  شرکت در 

 داخل  همایش
پس از )
 (زگشتبا

 

 یرخ

 هبل 

 یرخ

 

 هبل

 مدارک الزم جهت اخذ هزینه
فراخلللوان هملللایش بللله هملللراه  -1

تاریخ همایش وشماره حساب قید 
 و مبلغ ثبت نام شده 

اصل فیش پرداخلت هزینله ثبلت -2
در صلورع ملدم وجلود فلیش   - نام

ثبللت نللام مبلللغ واریللزی بلله تاییللد 
 .برگزارکننده همایش رسیده باشد

 الشه بلیط رفت و برگشت -3
بلللیط رفللت و برگشللت هواپیمللا  - 

فقط برای مسافتهای طوالنی قابل 
 قبول می باشد.

 گواهی شرکت درهمایش -4
کپلللی مقاچللله هلللا  شلللده در  -5

 مجمومه مقاالع همایش
)اسناد حتما" باید به نام 

درخواست کننده صادر شده 
 باشد(

 توجه: 
در صورع مدم ارایه  -

در همایش  گواهی شرکت
برگ ماموریت  25تایید بند 

توسط معاون پژوهشی 
دانشکده مبنی بر حضور و 
ارائه مقاچه توسط متقاضی 

 ضروری است.
در صورتیکه هر گونه  -

ابهامی در مدارک مورد نیاز 
وجود داشته باشد الزم 

اقدام است متقاضی قبل از 
هماهنگی الزم را با 
معاونت محترم پژوهشی 

آورده و  به ممل دانشکده
مدارک جایگزین احتماچی را 

 کتبا استعالم نماید.
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