دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
مديريت روابط بین الملل

"شیًٌ وامٍ دعًت از کارشىاسان خارجی"
ّ - 1زگًَِ دػَت اس اس کارشٌاساى خارجی بایستی بِ ّوزاُ جشئیات بزًاهِ ّا ،کپی پاسپَرت ٍ رسٍهِ آًْا حذالل  45رٍس لبل اس تاریخ دػَت
با اهضاء باالتزیي همام آى ٍاحذ بِ هذیزیت رٍابظ بیي الولل ارسال گزدد.
 - 2درخَاست ّای هذکَر در کویتِ ای هتشکل اس هؼاًٍیي آهَسشی ،تحمی مات ٍ فٌاٍری داًشگاُ ،هشاٍر رئیس داًشگاُ در اهَر بیي الولل،
هذیز رٍابظ بیي الولل ٍ باالتزیي همام ٍاحذ دػَت کٌٌذُ حذاکثز ظزف هذت یکواُ پس اس ٍصَل درخَاست (بشزط رػایت هفاد بٌذ یک)
هغزح ٍ ًتیجِ آى بِ صَرت هکتَب بِ ٍاحذ درخَاست کٌٌذُ ابالؽ خَاّذ شذ .در صَرت ػذ م اػالم ًتیجِ در هذت هذکَر ٍاحذ
درخَاست کٌٌذُ هی تَاًذ هَضَع را در باالتزیي سغح هذیزیتی خَد هغزح ٍ تصوین گیزی ًوایذ.
 - 3در صَرت تائیذ درخَاست دػَت در کویتِ هذکَر ،اػتبار آى اس عزیك هذیزیت رٍابظ بیي الولل بِ ٍاحذ درخَاست کٌٌذُ ابالؽ خَاّذ
شذ.
 - 4کلیِ الذاهات همذهاتی ٍ اجزایی اػن اس تْیِ بلیظ ،رسرٍ هحل اسکاى ،استمبال ٍ  ٍ ...اًجام توام ّشیٌِ ّای هزبَعِ تَسظ ٍاحذ درخَاست
کٌٌذُ بؼول خَاّذ آهذ.
 - 5تْیِ ٍیشا در هَارد لشٍم (بشزط تکویل فزم ّای هزبَعِ) ٍ ًیش اخذ ًظزیِ حزاست تَسظ هذیزیت رٍابظ بیي الولل اًجام خَاّذ شذ.
 - 6در صَرت تکویل ٍ ارسال فزهْای صذٍر ٍیشای فزٍدگاّی بصَرت کاهل ٍ در هَػذ همزر ،اخذ ٍیشا در هحل فزٍدگاُ شْیذ هذًی تبزیش
بزای کلیِ اتباع کشَرّا ؿیز اس ( آهزیکا ،اًگلیس ،اردى ،بٌگالدش ،ػزاق ،پاکستاى ،افـاًستاىٌّ ،ذ ،کاًادا ،کلوبیا ٍ سَهالی) همذٍر هی
باشذ .بزای اتباع ایي کشَرّا ٍیشا اس عزیك ٍسارتخاًِ با تکویل بِ هَلغ فزهْای هزبَعِ ّواٌّگی خَاّذ شذ.
ّ - 7شیٌِ بلیظ کارشٌاساى خارجی هذػَ با حذالل هبلؾ ّشیٌِ تاهیي اػتبار خَاّذ شذ.
 - 8اسکاى کلیِ کارشٌاساى خارجی در هزکش کشَری هذیزیت سالهت ) ٍ (N.P.M.Cبا ّواٌّگی لبلی با هزکش هذکَر تَسظ ٍاحذ دػَت
کٌٌذُ بؼول خَاّذ آهذ.
 - 9جْت جلَگیزی اس ّذر رفتي هٌابغ ٍ تضویي تحمك بزًاهِ ّا بلیظ ّای کارشٌاساى خارجی تَسظ خَد آًْا تْیِ گزدیذُ ٍ در سهاى
حضَر آًْا در داًشگاُّ ،شیٌِ آًْا با رػایت بٌذ  6بصَرت ًمذی تَسظ ٍاحذ دػَت کٌٌذُ بِ ایشاى پزداخت خَاّذ شذ.
- 11گشارش کاهل بزًاهِ ّای حضَر کارشٌاساى خارجی بِ ّوزاُ هستٌذات آًْا (ػکس ٍ فیلن ٍ  )...در اسزع ٍلت در سهاى حضَر آًْا ٍ ًیش
بؼذ اس اتوام بزًاهِ جْت درج در سایت اًگلیسی داًشگاُ بِ هذیزیت رٍابظ بیي الولل ارسال گزدد.

ایه شیًٌ وامٍ در ديمیه جلسٍ شًرای بیه المللی سازی داوشگاٌ تصًیب ي طی وامٍ شمارٌ /92384د 5/مًرخٍ  45/5/82بٍ کلیٍ
ياحدَای داوشگاٌ ابالغ گردیدٌ است.

