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 جهت شرکت و ارائه مقاله در کنگره هاي تسهیل سفر اعضاي هیات علمی در راستاي 

به  قبل از سفر، صدور ابالغ و پرداخت ارزي هزینه ثبت نام،  96بین المللی خارج از کشور، از ابتداي سال 

 تصویب رسید.

از بازگشت تسهیالت پس چنانچه افراد براساس دریافت پذیرش می خواهند در کنگره شرکت کنند و  توجه:

نیازي به تکمیل فرم قبل از سفر ندارند و بعد از سفر دو صفحه فرم را تکمیل و در انتها با  :را دریافت نمایند

می نمایند. بررسی فرم براي اعضاي  submitچک کردن مدارك که یکجا برایشان نمایش داده می شود، 

هیات علمی آموزشی، توسط کارشناس بین الملل دانشکده و براي اعضاي هیات علمی پژوهشی، توسط 

بین الملل مدیریت بورس ها و ماموریت هاي آموزشی بررسی شده و در صورت نقص فرم به  کارشناس

 م هاي کامل به حسابداري معاونت فرایت فرم را کامل کنند و در نه می شود تا ارسالمتقاضی ایمیل 

 بین الملل دانشگاه جهت پرداخت هزینه ثبت نام و کمک هزینه ریالی ارسال می شود.

دریافت ابالغ و هزینه ارزي ثبت نام را قبل از سفر دارد طبق مراحل  متقاضی، درخواستدر مواردیکه که فرد 

را کلیک کرده، فرم  saveاول فرم را تکمیل نموده ذیل انجام داده پس از دریافت بلیط و ویزا، صفحه 

توسط کارشناسان مربوطه بررسی شده ابالغ و هزینه ثبت نام قبل از سفر پرداخت می شود و پس از 

 وارد فرم شده و با کلیک روي editشده و با کلیک روي  loginبازگشت، مجددا 

 save and proceed to next page  و رويصفحه دوم را کامل کرده 

  save and proceed to next page  کلیک کرده و فرم را کامل رویت می کنید و نهایتا روي

submit  کلیک می نمایید. بررسی کارشناسی انجام شده و فرم هاي کامل به حسابداري معاونت بین الملل

 پرداخت کمک هزینه ارسال می گردد: دانشگاه جهت
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 .......... با عنوانمقاله شما پذیرش (  Acceptanceایمیل   دریافتشروع: پس از 

 :همایشدبیرخانه ) از Oral or Poster براي ارائه  به صورت

(اعضاي  مدیرگروه (از طریق اتوماسیون) از سوي متقاضی  بهایمیل دریافت شده پذیرش مقاله  ارسال -1
  هیات علمی آموزشی)/رئیس مرکز(اعضاي هیات علمی پژوهشی)

از سوي مدیر گروه به معاون بین الملـل دانشـکده    (از طریق اتوماسیون) طبق فرمت ذیل نامه ارسال  -2
مربوطه/ از سوي رئیس مرکز تحقیقاتی به معاون بین الملل دانشگاه جهت صدور نامه هواپیمایی و سـفارت  

 در صورت اعالم نیاز متقاضی

  
 رکارخانم/جناب آقاي دکتر ...........س

 ملل دانشکدهمعاون محترم بین ال
 با سالم و احترام

پیوست، موافقت گروه ............................... را مبنی بر  Acceptance Letterبدینوسیله براساس         
    شرکت خانم/آقاي دکتر ...............، عضو هیأت علمی این گروه در کنگره

....................................جهت ارائه سخنرانی/پوستر با عنوان ...................................................
که از تاریخ .................. تا .................... (ماه/ سال) در شهر  "............................................................"

 ور..................... برگزار می گردد، را اعالم می نماید. .....................کش
 خواهشمند است دستورات الزم درخصوص صدور نامه هواپیمایی و  صدور نامه سفارت را مبذول فرمایید.

 
 مدیرگروه                                                                         

دو روز کاري پس از تاریخ  این ظرف درخواستی از دفتر معاونت بین الملل دانشکده  رونوشت: دریافت نامه هاي 
 نامه (لطفا قبل از مراجعت با شماره تلفن ..................... داخلی ........... تماس حاصل فرمایید).
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صدور نامه هاي درخواستی از سوي معاون بین الملل دانشکده براي اعضاي هیات علمی آموزشی/از  -3
پس از  سوي معاون بین الملل دانشگاه براي اعضاي هیات علمی پژوهشی ظرف دور روز کاري

 دریافت نامه
الملل دانشکده/معاون  از دفاتر معاون بین هواپیمایی و سفارت شده درخواستی مهر دریافت نامه هاي -4

 توسط متقاضی  بین الملل دانشگاه

  

 جناب آقاي دکتر کردي
 معاون محترم بین الملل دانشگاه

 
 با سالم و احترام

پیوست، موافقت شرکت خانم/آقاي دکتر ....................، عضو هیأت علمی این  Acceptance Letterبدینوسیله براساس         
................................................................جهت ارائه سخنرانی/پوستر با عنوان     مرکز در کنگره

که از تاریخ .................. تا .................... (ماه/ سال) در شهر  "............................................................"
 .....................کشور.....................برگزار می گردد، را اعالم می نماید. 

 را مبذول فرمایید. خواهشمند است دستورات الزم درخصوص صدور نامه هواپیمایی و  صدور نامه سفارت

                                                                                                                 
 رئیس مرکز

دو روز کاري پس از تـاریخ   ظرف رونوشت: دریافت نامه هاي درخواستی از دفتر معاونت بین الملل دانشگاه  
 تماس حاصل فرمایید). 114داخلی  88912091از مراجعت با شماره تلفن این نامه(لطفا قبل 
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 قبل از عزیمت: به منظور دریافت ابالغ و هزینه ارزي ثبت نام:

 : نمایددریافت بلیط و ویزا:  صفحه اول فرم را با توضیحات ذیل کامل  متقاضی با

 

 اول فرم در سایت به آدرستکمیل صفحه  -1

Http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem       Forms      International Congress Form
    
 

  Create New Accountدگمه الف) چنانچه براي اولین بار وارد این فرم می شوید
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Create New account Login 
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 می شوید  مشخصات را کامل کنید و در صفحه اي که وارد

 ) tums.ac.ir@..……ماییدن(از آدرس ایمیل دانشگاه استفاده 

  کلیک نمایید.  Register Nowدگمه روي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Register Now 
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را وارد نمایید و دگمه   Passwordو IDاز طریق ایمیل تاییدیه را دریافت نمایید و وارد صفحه ذیل شده 
Login  .را بزنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Login Create New account 
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 کلیک نمایید: saveپس از تکمیل روي  و این صفحه باز می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

save Save and proceed to next page 
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 editتعلق می گیرد و پس از بازگشت از طریق در این مرحله ابالغ و هزینه ارزي ثبت نام به شما  توجه:
کلیک کرده و صفحه دوم را تکمیل  Save and proceed to next page  رم شده و رويفوارد 

 نمایید.

 Login  ،clickخود را وارد کنید و روي  Passwordو  ID چنانچه  قبال ثبت نام کرده ایدب) 
 نمایید:

 ذیل باز شده:صفحه 

 فرم هایی که قبال تکمیل نموده اید در این جدول نمایش داده می شود  
کلیک نمایید تا فرم جدید براي شما باز شود و طبق فرمت ذیل  newروي کلمه   و براي تکمیل فرم جدید:

  .تکمیل فرمایید
 

 

 

 

 

  
New  
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 براساس دستورالعمل ذیل چنانچـه مایـل بـه دریافـت ابـالغ و هزینـه ارزي ثبـت نـام        

 نمایید.   save  ،clickهستید صفحه اول فرم را تکمیل نموده روي  قبل از سفر

نماییـد، روي جـدول    Login  ،clickخـود را وارد کنیـد و روي    Passwordو  IDپس از بازگشت 
 وارد فــرم مــی شــوید و  نماییــد   edit ،clickبراســاس تــاریخ تکمیــل صــفحه اول فــرم، روي     

 save and proceed to next page  و و صفحه دوم را تکمیل کردهکلیک نموده 

 save and proceed to next page   حظـه فرمـوده در   کلیک کرده تمـامی فـرم را مال
 نمایید. submit صورت نیاز به اصالح موارد، اصالحات انجام شده و در نهایت

هیچگونه درخواستی قبل از عزیمت ندارید پس از شرکت در کنگـره  توجه: در صورتی که 
نمایید تـا مراحـل صـدور ابـالغ و      submitو بازگشت، دو صفحه فرم را تکمیل نموده و 

 پرداخت هزینه ها انجام شود.
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 راهنماي تکمیل فرم:

قابل (توضیحات با کلیک روي عالمت سوال روبروي هر گزینه  فرماییدتکمیل  به انگلیسیرا  فرم
 ):رویت است

 قابل مشاهده در فرم الکترونیکی توضیحات معادل فارسی

 :نام

 

 :Name تایپ شود

 خانوادگی:نام 

 

 :Surname تایپ شود

 محل خدمت:         

 

 :School/Research Center تعیین شود

                                   مرتبه علمی:            

 

 :Position تعیین شود

 :Tel               تلفن:

 :Mobile  :موبایل:

مطابق فرمت ایمیل  ایمیل:    
  دانشگاه تایپ شود

(…@tums.ac.ir) 

E-mail:      
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ایمیل خالصه مقاله ارسالی به 
 (عین خالصه  دبیرخانه کنگره

مقاله اي که براي دبیرخانه کنگره ارسال 
 با  presenterکرده اید و نام 

Affiliation  دانشگاه علوم پزشکی و
به  تهران خدمات بهداشتی درمانی

 صورت زیر:

  Jpgیا  pdfبا فرمت 
 درج گردد:

The Abstract that you  

e-mailed to the Congress 
Secretary: 

(Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran) 

ایمیل دریافتی پذیرش مقاله 
       از دبیرخانه کنگره: 

عین پذیرش مقاله که از 
دبیرخانه کنگره دریافت کرده 

  Jpgیا  pdfبا فرمت  اید
 درج گردد:

The Acceptance that is e-
mailed from the Congress 
Secretary:                                     

 :The Presentation تعیین شود                                    نوع ارائه مقاله: 

 :Title of the Congress تایپ شود                                       عنوان کنگره: 

          :Title of your Abstract تایپ شود                                         عنوان مقاله: 

         :Destination Country تعیین شود                                       کشور مقصد: 

پوستر طبق تاریخی که در                       تاریخ شروع کنگره:
 کنگره درج شده

From: 

طبق تاریخی که در پوستر        تاریخ پایان کنگره:
 کنگره درج شده

To: 
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 مبلغ ثبت نام: 

(فقط مبلغ ثبت نام کنگره را قید 
نمایید و این مبلغ شامل 

membership یا هزینه  و
 هتل نمی باشد)

 The amount of registration تایپ شود
fee: 

درج   Jpgیا  pdfبا فرمت          هزینه ثبت نام: /رسید فاکتور 
(چنانچه هزینه ثبت نام را گردد

پرداخت کرده اید در این قسمت 
می توانید رسید را قرار دهید و در 

صورتیکه پرداخت را در محل 
کنگره انجام می دهید در این 

قسمت برگه ایی که هزینه ثبت 
نام را مشخص کرده قرار دهید، 

ثبت نام را که از دبیرخانه  رسید
کنگره دریافت می کنید پس از 
بازگشت در صفحه دوم فرم قرار 

 دهید.)

Registration Fee Invoice/ 
Receipt:  

(If you intend to pay the fee 
on the congress site, please 
keep the Receipt and upload 
on the next page after your 
trip)  

 

 :E-Ticket (pdf/jpg)در قالب   ترونیکی:  بلیط الک

 :Visa (pdf/jpg)در قالب  ویزا:

 : شماره حساب بانک ملت

 

 فقط شماره حساب تایپ شود
(شماره روي کارت یا شبا و .... 

 مد نظر نمی باشد)

Mellat Bank Account 
Number: 

  را بزنید:  saveدکمه 
 :شودمی ، اطالعات شما ذخیره  saveبا زدن دکمه 
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 بررسی  مربوطه کارشناس بین الملل دانشکدهبراي اعضاي هیات علمی آموزشی: فرم توسط 
 براي در نهایت ایمیل به متقاضی ارسال می شود و  ،می شود و در صورت داشتن نواقص

جهت  مدیریت بورس ها و ماموریت هاي آموزشیو رونوشت آن به  فرم هاي کامل ابالغ صادر شده
ارسال  قبل از سفر پرداخت ارز هزینه ثبت نامبراي  معاونت بین الملل دانشگاه ريارائه به حسابدا

 می شود.

کارشناس بین الملل مدیریت بورس ها و ماموریت براي اعضاي هیات علمی پژوهشی: فرم توسط 
 بررسی می شود و در صورت داشتن نواقص ایمیل به متقاضی ارسال  هاي آموزشی

 می شود و در نهایت براي فرم هاي کامل ابالغ صادر شده و رونوشت آن به حسابداري معاونت 
 ارسال می شود. پرداخت ارز هزینه ثبت نامه قبل از سفربین الملل دانشگاه جهت 

روز کاري می تواند براي  10متقاضی با دریافت ابالغ، براساس تاریخ صدور ابالغ، ظرف مدت  توجه:
(حسابداري معاونت بین الملل دانشگاه)تماس  88900607ثبت نام قبل از سفر با شماره تلفن دریافت ارز 

 گرفته و جهت دریافت ارز مراجعه نماید.
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 ازگشت از سفر:پس از ب

 و جدول ذیل باز می شود:شده  Password  ، Loginو  IDاز طریق 

  کلیک نمایید: (که طبق تاریخ تکمیل صفحه اول فرم مشخص گردیده) ،editکه روي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edit 
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 وارد صفحه دوم  را کلیک نموده:  save and proceed to next pageفرم شده وارد 

 می شوید:

 قابل مشاهده در فرم الکترونیکی توضیحات معادل فارسی

خالصه اي از مشاهدات و 
در دستاوردهاي حائز اهمیت 
 همایش را مرقوم فرمایید.

 Please give a briefing of your 
own observations and 
outcomes of the congress  

 jpgیا  pdf در قالب رسید ثبت نام کنگره:           
 درج گردد

Registration Fee Receipt:  

 

 گواهی ارائه مقاله در کنگره 

 

 jpgیا  pdf در قالب
 درج گردد

The Congress Certification: 

 

 ، کل فرم را مالحظه می فرمایید اصالحات را دررا زده save and proceed to next pageدکمه 
 را کلیک نمایید: submitصورت نیاز انجام می دهید و در نهایت 

ي اعضاي هیات علمی آموزشی توسط کارشناس بین الملل دانشکده ها و اعضاي هیات علمی فرم ها
 کامل هاي فرمپژوهشی توسط کارشناس بین الملل مدیریت بورس ها و ماموریت هاي آموزشی بررسی و 

 توسط مدیریت بورس ها و ماموریت هاي آموزشی از طریق اتوماسیون با امضاي معاونت 
به حسابداري معاونت بین الملل دانشگاه جهت پرداخت کمک هزینه ریالی براساس ه بین الملل دانشگا

دستورالعمل، ارسال می شود و رونوشت آن به معاونت بین الملل دانشکده مربوطه و یا به رئیس مرکز 
 مربوطه جهت اطالع به متقاضی ارسال می شود.
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