
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                     

 

               

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

فلوچارت مراحل مربوط به ارائه مقاله و یا شرکت در کنگره های داخلي توسط 

 عمومي((اعضای هيئت علمي، دانشجویان ، وکارمندان

دریافت چكيده مقاله و نامه پذیرش مقاله در  همایش یا کنگره با 

Affiliation  صحيح دانشگاه علوم پزشكي جهرم و حاصل طرح تحقيقاتي

دانشگاه، دریافت فرم شرکت در کنگره با موافقت مدیر گروه/  مصوب 

پژوهشي دانشگاه /  پيراپزشكي/  معاون ریيس دانشكده پزشكي یا

 مدیرپژوهشي

 صدوربرگ ماموریتمراجعه شرکت کننده در کنگره به امور اداری جهت 

تنظيم نامه جهت هماهنگي با نقليه)ایاب و ذهاب(،تدارکات)تهيه بليط(،امور اداری  

 )اسكان(

 شرکت در کنگره

ارسال مدارک به امور مالي  نامه نگاری و 

 جهت پرداخت هزینه ها

کپي جلد کتابچه،چكيده مقاله و گواهي  گزارش ماموریت، اصل بليط، هزینه ثبت نام، اسكان ،دریافت 

 مطابق آیين نامه شرکت در کنگرهشماره حساب  وشرکت در کنگره  

ماموریت فوق در  آیا 

 io.jums.ac.irسایت 

 ؟وارد شده است

 

شرکت کننده  فرد اطالع رساني به 

 در کنگره

 ثبت چكيده مقاالت در سامانه پژوهان



 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

فلوچارت مراحل مربوط به ارائه مقاله و یا شرکت در کنگره های خارجي توسط 

 )عمومي(اعضای هيئت علمي، دانشجویان ، وکارمندان

 Affiliationدریافت چكيده مقاله و نامه پذیرش مقاله در  همایش یا کنگره با 

صحيح دانشگاه علوم پزشكي جهرم و حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه، 

 دریافت فرم شرکت در کنگره با موافقت مدیر گروه/  ریيس دانشكده پزشكي یا
 پژوهشي دانشگاه / مدیرپژوهشي پيراپزشكي /  معاون

 معرفی به حراست جهت تكميل فرم

معرفي به اداره خدمات آموزشي جهت محاسبه تعهدات، 

محاسبه تعهدات و اعالم به واحد حقوقي، اخذ ضمانت نامه 

بانكي و تعهد محضری توسط واحد حقوقي و اعالم به  

 خدمات آموزشي، صدور گواهي اشتغال به تحصيل 

 شرکت در کنگره )واحد پژوهشي(دریافت درخواست علي الحساب جهت 

 

 شرکت در کنگره  

 

اله کپي جلد کتابچه،چكيده مقگزارش ماموریت، اصل بليط، هزینه ثبت نام، اسكان ،دریافت 

 مطابق آیين نامه شرکت در کنگرهشماره حساب  وو گواهي شرکت در کنگره  

 

آیا فرد شرکت  

کننده در کنگره  

  خارجي دانشجو

ارسال مدارک به امور مالي  نامه نگاری و 

 جهت پرداخت هزینه ها

 بلي

 خير

 ثبت چكيده مقاالت در سامانه پژوهان


