
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 شروع

 مدير گروه:
درخ استتف ستتنيرا   دريافتتف فتترب طربتت   بتت   -

ف از ستتتايف طنا  تتتعلمتتت  داختتتگ دا  تتت ا  
 www.znu.ac.ir/research پژ ه  

رح ط ض ع در جلس  گتر   فرب    1 بيدتكميگ  -
  ستت پ پي ستتف  تتردج س رت لستت    رز طتت  
استتداد طتتدع    ارستتاع بتت  طنتتا ج پژ ه تتت  

 دا  كد  

 معاون پژوهشي دانشكده:
 رك پي سفطدادرخ اسف     دريافف   بررس  فرب-

 خیر

فرآيند گردش كار سخنراني 

 علمي داخل دانشگاه

 )قبل از برگزاري سخنراني(
 مدارک الزم جهت اخذ هزينه 

فرم رسید پرداخت حق الزحمه -

 توسط مدیر گروه

در صووورتی ه  وور گو ووه  -توجههه  

ابهامی در مدارک مورد  یاز وجوود 

متقاضوی  داشته باشود ززم اسوت

هنگي اقدام فقط همهاقبل از 

الزم بهها مواتنههت م  ههرم 

بوه ممول  پژتهشي دانشکده

آورده و موووودارک جووووای زی  

 احتمالی را کتبا استعالم  ماید                   

 

ارساع آج ب  فرب درخ اسف    2تكميگ بيد  -

 طنا ج پژ ه   دا   ا 

:معاون پژوهشي دانشگاه  
  فرب درخ اسف  3  تكميگ بيد بررس  طدارك  -

 طدير گر  ع ب  ارسا

 مدير گروه: 
اقداب جهف برگزاري دريافف فرب درخ اسف    -

  تکميگ فرب رسيد سنيرا ی جهف  سنيرا  
 حق الزحم 

 پايان

 بله

آيا فرب تكميگ شد  
 ؟ اطگ اسف

 

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


 

 

 
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدير گروه:
برگتتزاري ستتنيرا   علمتت  داختتگ دريافتتف فتترب طربتت   بتت   -

  www.znu.ac.ir/research:از سايف طنا  ف پژ ه  دا   ا  
پي ستف طتدارك زيتر   ست پ ارستاع بت     1 بيتدتكميگ فرب  -

 طنا ج پژ ه   دا  كد  
 فراخ اج سنيراج–فرب خالس  سنيرا   علم -
اعالب شمار  حساب اسداد طدع  يا فرب رسيد پرداختف حتق  -

 الزحم  ت سط طدير گر  

شي دانشكده:معاون پژوه  
 دريافف   بررس  فرب برگزاري    طدارك پي سف-

فرآيند گردش كار سخنراني 

 علمي داخل دانشگاه 

 )بود از برگزاري سخنراني(

 

 شروع

 خیر

مدارک الزم جهت اخذ 

 هزينه

فرم رسید پرداخت حق -

 الزحمه توسط مدیر گروه

در صوورتی ه  ور  -توجه  

گو ووه ابهووامی در موودارک 

وجود داشته باشد  مورد  یاز

متقاضی قبل از  ززم است

اقدام فقط همهاهنگي 

الزم با مواتنت م  رم 

بوه  پژتهشي دانشکده

مموول آورده و مووودارک 

جوووای زی  احتموووالی را 

 کتبا استعالم  ماید                   

                   

ارساع آج ب  فرب درخ اسف    2تكميگ بيد  -

 دا   ا  طنا ج پژ ه  

 معاون پژوهشي دانشگاه:
اقداب   ت سط  ارشياس طرب   بررس  طدارك  -

 جهف پرداخف حق الزحم 

 پايان

آيا فرب تكميگ شد  
 ؟ اطگ اسف

 ت

 بله

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

