
 

ورود )دریافت مجوز روادید و  دانشگاه دعوت از میهمانان خارجی ضوابط

 دانشگاه یمیهمانان خارج( به کشور وخروج

 

 نامه های ، قراردادها، تفاهمیکژتکل های استراتوپر پیروو  های کالنطی برنامه ریزی یندعوت از مدعو -1

 دانشکده ها ومراکز تحقیقاتیمحترم  روسای ،محترم ینمعاون حوزه ریاست محترم دانشگاه، از سویکه اه دانشگ

    .فتیرذپ خواهدصورت  ،  اتخاذ میگردد

 

 صورت گرفته  ارزنده و مفید مدعوسابقه علمی  برخوردارینهایت دقت در  در انتخاب مدعوین خارج از کشور، -2

 در اشتغال و ترجیحا از اساتیدی دعوت بعمل آید که در مراکز معتبر علمی و بین المللی صاحب نظر و از تجارب کافی

از سوی مدعو و بررسی کامل و دقیق از سوی مسئولین مورد انتظار خواهد  CVارائه ) .مند باشند بهره ها حوزه این

 .(بود

در غیر این حدالمقدور بعهده خود میهمان و سایر هزینه ها اقامت در هتل و  تامین هزینه های رفت و برگشت، -3

 بین الملل  معاونتو بعهده میزبان خواهد بود  ضوابط هزینه سفر میهمان با توجه به  تقبل و پرداختمسئولیت صورت 

مدعوین و میهمانانی  حوزه معاونت بین الملل دانشگاه برای حمایت از .در این خصوص تعهدی نخواهد داشتدانشگاه 

گردد تسهیالتی دانشگاه  کالن در سطح علمی که همکاریهای دوجانبه آنان منجر به عقد تفاهم نامه و همکاریهای

 .خاص و ویژه در نظر خواهد گرفت

 بوده تبادل دانش و فنآوریهای نوین وآموزشهای علمی  در دعوت و حمایت از مدعوین خارجی اولویت دانشگاه -4

دانشگاه و  کشور و صرفه جوئی های حوزه مدیریتی دولتی با حفظ شئونات اصلبر بایست با تکیه این امر می و

 . صورت پذیردمدعو برابر مقررات 

 میباشد و با ضوابط وزارت امور خارجه ن اقامت مدعو در خاک کشور جمهوری اسالمی ایران متعارف ازممدت  -5 

 .گردد و اعالم   سبه اسنجیده مح ومستدعی است کامال بر حسب نیاز و

 :و مدعوین کنگره ها و سمینارهای دانشگاه  اخذ ویزای میمانان خارجیالزم جهت  مراحل -6

 مکاتبه و ارسال درخواست از سوی باالترین مقام گروه علمی دعوت کننده -الف

 (بین الملل معاونتموجود در سایت )تکمیل فرمهای صدور روادید –ب



 

  میگردد به منظور افزایش دقت در مندرجات فرمها ابتدا فرم برای شخص مدعو از طریق پیشنهاد

 .ایمیل ارسال و پس از تکمیل قسمت التین توسط وی بخش فارسی توسط میزبان تکمیل گردد

 و ارائه گردد ده امضا و ممهور گردیدهندعوت کنگروه مقام  فرمها پس از تکمیل توسط باالترین. 

فرم  دریافتلطفا پس از . میباشد میزبانسئولیت صحت اطالعات مندرج بعهده قابل ذکر است م

تکمیل نموده و به همراه فایل اسکن شده صفحه فرم را ( از روی وب سایت معاونت) دعوت

وح فشرده و یا فلش مموری به همراه اصل فرمها و نامه ل مشخصات گذرنامه مدعو بر روی

 .و یا از طریق اتوماسیون اداری ارسال گردد گردد تحویل به امور بین المللدرخواستی 

 الزامی است مدعو در یک صفحه خوانا ارائه تصویر پاسپورت-ج

 مدعو CV ارائه -د

روز قبل از ورود مدعو در اختیار این  45اقل روادید خواهشمند است مدارک فوق حدجهت تسهیل در صدور -7 

فرمهای مخصوص این اتباع تکمیل و به  الزم است مریکائیآبرای اخذ ویزا مدعوین  .قرار گیرد معاونت

ل اابین الملل ارسمعاونت به  مدارکمدعوین دیگر اعالم شده بیش از تاریخ  پرسشنامه مخصوص همراه

 .گردد

پایان سفر علمی مدعوین از سوی میزبان شرح گزارش  خواهشمند است به منظور پیگیری اقدامات بعدی در -8

علمی و جلسات بحث و بررسی در یک الی دو و مبادالت دست آوردها  ،(ورود و خروج)مختصری از زمان سفر 

 . گردد ارسال بین المللمعاونت به حوزه  صفحه

جدید تهیه  مورد نظر ایهتاریخکلیه فرمهای درخواست ویزا با تغییر زمان ورود و خروج مدعو الزم  در صورت -9

  .سپری گردد مجددا یند اخذ ویزاآو فر

راستای کسب اهداف از پیش تعیین شده شایسته در  برنامه ریزی استقبال وکلیه مکاتبات و مسئولیت میزبانی و -11

 .به عهده میزبان و گروه علمی ذینفع خواهد بود

به لحاظ صدور کارت شناسائی و ترددآسان میهمانان خارجی در محوطه فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -11

ارسال عکس مدعو از طریق اتوماسیون اداری و یا پست الکترونیکی به همراه ایمیل میهمانان خارجی به مدیریت 

   .باشدالزامی می دانشگاه معاونت بین المللحوزه امور توسعه بین الملل 

 

 

 
                                                                           

                                                                                      


