
 

 

 بسمه تعالی

های آموزشی داخل و خارج کشورها و کارگاهشرکت محققین در همایشنامه شیوه  

 

 

 

7931 زمستان  

 

 مطابق با قوانین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیمحققین و کارشناسان شاغل در ستاد مؤسسه و مراکز استانی 

هماهنگی ارتباطات علمی و آموزشی  کمیتههای آموزشی داخل و خارج کشور پس از موافقت ها و کارگاهمجاز به در همایش

های تخصصی و در باشند. درخواست این افراد به اداره آموزش ارائه شده تا پس از بررسی در کمیتهمی های الزماخذ مجوزو 

ین ا در صورت تأیید، اقدامات الزم برای اخذ مجوز مطابق با قوانین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام گردد.

 مراحل زیر اقدام نمایند: شرحباید به  کنندهدرخواستراستا 

 :کشور داخل آموزشی کارگاه/ همایش در شرکت -

 برای مجوز درخواست"فرم تکمیل شده آموزشی،  روز قبل از تاریخ برگزاری همایش/کارگاه 02حداکثر کننده درخواست

رای را ب پذیرش شرکت در کارگاهیا  پذیرش مقاله، خالصه مقالهبه همراه را  "کشور داخل آموزشی کارگاه/ همایش در شرکت

 ،در صورت تایید درخواست دهد.طرح و بررسی در کمیته هماهنگی ارتباطات علمی و آموزشی به اداره آموزش تحویل می

 گردد.می اعالم کنندهدرخواستو بخش تحقیقاتی متبوع مراتب کتبا به 

 :المللیبین مجامع/ همایش در شرکت -

مراجعه کرده و مدارک الزم برای  موسسه المللاداره امور بینبه  المللیبین مجامع/ همایشکننده برای شرکت در درخواست

 تکمیلالملل، فرم انجام امور اداری را با در نظر گرفتن زمان الزم برای اخذ مجوزها تحویل دهد. پس از تایید اداره امور بین

برای طرح و بررسی در کمیته  سایر مدارکبه همراه  "المللیبین مجامع/ همایش در شرکت برای مجوز درخواست"شده 

اداره مراتب کتبا به  ،در صورت تایید درخواست .شودداده میهماهنگی ارتباطات علمی و آموزشی به اداره آموزش تحویل 

 گردد.می اعالم کنندهدرخواستو  المللامور بین

 :یالمللبین آموزشی کارگاه در شرکت -

مراجعه کرده و مدارک الزم برای  موسسه المللاداره امور بینبه  المللیبین آموزشی کارگاهکننده برای شرکت در درخواست

الملل، فرم تکمیل انجام امور اداری را با در نظر گرفتن زمان الزم برای اخذ مجوزها تحویل دهد. پس از تایید اداره امور بین

برای طرح و بررسی در کمیته  سایر مدارکبه همراه  "المللیبین آموزشی کارگاه در شرکت برای مجوز درخواست"شده 

اداره مراتب کتبا به  ،در صورت تایید درخواست شود.هماهنگی ارتباطات علمی و آموزشی به اداره آموزش تحویل داده می

 گردد.می اعالم کنندهدرخواستو الملل امور بین
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