
 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 شروع

 متقاضي:
از سرايت  شررتت در تارارا دريافت فرم مربوط به  -

 .ir/researchwww.znu.ac:معاونت پژوهشي
فرم تقاضا و پيوسرت فراورواك تامرل  1بند تكميل  -

 ه مدير ارو تاراا  و برگ مامويت و سپس ارسال ب

 مدير گروه:

  مدارك پيوستو   تقاضا دريافت و بررسي فرم-

فرآيند گردش كار شركت در 

كارگاه آموزشي يا پژوهشي داخل 

 كشور)قبل از عزيمت(

آيا فرم تكميل شد  
 ؟تتامل اس

 خیر

 بله

و طرررم موضررو  در  تقاضررافرررم  2تكميررل بنررد  -
ارسرال آك پيوست صورتجلسره و و  جلسه ارو  

 به معاوك پژوهشي دانشكد 

 معاون پژوهشي دانشكده:
و  تقاضررافرررم  3و تكميررل بنررد بررسرري مرردارك  -

  پژوهشي دانشگا معاوك ارسال به 

پژوهشي دانشگاه  معاون  
بررسي مدارك  تور دسو  تقاضادريافت فرم  -  

آيا فرم تكميل شد  

 ؟تامل است

 تاييد برگ ماموريت و ارسال به متقاضي -

 پايان

 خیر

 بله

 هزينه مدارک الزم جهت اخذ

 رفت و برگشت الشه بلیط-1

فاکتور مربوط بهه زییههه یا کپی اصل -2

زمهرا  فراخهواک کهه زییههه ثبت نام به 

 ثبت نام در آک مشخص شود.

 گوازی حضور -3

 برگ مامویت  -4

بايد به نام درخواست  ")اسناد حتما

 كننده صادر شده باشد(

 توجه: 
در صورتیکه زر گونه ابهامی  -

در مدارک مورد نیاز وجود 

داشته باشد الزم است 

اقدام فقط متقاضی قبل از 

هماهنگي الزم با معاونت 

 محترم پژوهشي دانشکده

به عمل آورد  و مدارک 

جایگیین احتمالی را کتبا 

 استعالم نماید                   
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برررگ -اصررل اسررناد ه ينرره هررا-ي دور  تاراررا اررواه
 مدير ارو  ماموريت و ارسال آك به 

 مدير گروه:
و   از تاراررا  بازاشررتدريافررت و بررسرري فرررم 

 مدارك پيوست 

فرآيند گردش كار شركت در 

كارگاه آموزشي يا پژوهشي داخل 

 كشور)بعد از مراجعت(

 

آيا فرم تكميل 
 ؟شد  تامل است

تامل مدارك 
 است

ریههخ

 ر

 بله

 طررم ار ار و  بازاشت از تاراا فرم  2تكميل بند  -
پيوسررت صورتجلسرره و و  در جلسرره ارررو  علمرري 

 دانشكد  ارسال آك به معاوك پژوهشي 

 معاون پژوهشي دانشكده:
فررم و ارسرال بره  3و تكميل بنرد بررسي مدارك 

  معاوك پژوهشي دانشگا 

 معاون پژوهشي دانشگاه 
و دستور بررسي مدارك  بازاشت دريافت فرم   

آيا فرم تكميل شد  
 ؟تامل است

 

 اقدام جهت پرداوت ه ينه ها

 پايان

 خیر

 بله

 هزينه مدارک الزم جهت اخذ

 رفت و برگشت الشه بلیط-1

فهاکتور مربهوط بهه زییههه یا کپهی اصل -2

ثبت نام به زمرا  فراخواک که زییههه ثبهت 

 نام در آک مشخص شود.

 گوازی حضور -3

 برگ مامویت  -4

بايد به ناام درخواسات  ")اسناد حتما

 كننده صادر شده باشد(

 توجه: 
در صورتیکه زر گونه ابهامی در  -

مدارک مورد نیاز وجود داشته 

باشد الزم است متقاضی قبل از 

اقدام فقط هماهنگي الزم با 

معاونت محترم پژوهشي 

به عمل آورد  و  دانشکده

ین احتمالی را کتبا مدارک جایگی

 استعالم نماید                        
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