آیین نامه درخواست روادید

این آیین نامه به منظور ارائه دقیق و شفاف مراحل اخذ روادید برای مهمان های خارجی توسط میزبان مربوطه از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر تنظیم شده است .با توجه به تجربیات گذشته و طوالنی بودن فرآیند اخذ روادید اکیدا توصیه می شود که
حداقل سه ماه قبل از تاریخ سفر مهمان های مورد نظر اقدامات مقتضی صورت پذیرد .در غیر اینصورت تضمینی در قبال
دریافت روادید در زمان مورد نظر وجود نخواهد داشت .به منظور تسریع در مراحل اخذ روادید الزم است مراحل ذیل گام به
گام و با دقت انجام گردد.
 .1ارسال اسامی گروه مهمان های خارجی به رایانامه دفتر همکاری های علمی و بین المللی ()intrel@aut.ac.ir
و اطمینان حاصل کردن از وصول اطالعات با تماس با این دفتر از طریق شماره تلفن داخلی .5353
 .3دریافت و تکمیل دو فرم شماره یک و دو از تارنمای ( )http://ic.aut.ac.ir/en/?page_id=1595که شامل
اطالعات شخصی و برنامه سفر مهمانهای خارجی می شود.
 .5بارگذاری اطالعات زیر در تارنمای مذکور
أ .فرم های شماره یک و دو
ب .تصویر گذرنامه
ج .عکس پرسنلی با ابعاد کمتر از  04کیلوبایت
تبصره :به منظور تسریع در مراحل بعدی الزم است تا تمامی مهمان ها مدارک خود را در یک بازه زمانی محدود
حداکثر یک روزه بارگذاری نمایند.
 .0دریافت مدارک بارگذاری شده و تهیه نامه درخواست روادید از طرف معاونت بین الملل و ارسال آنها به وزارت
علوم تحقیقات و فناوری.
 .3دریافت شماره رهگیری توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ارسال آن به وزارت امور خارجه .این مرحله
معموال  10روز کاری به طول می انجامد .مسئول مربوطه جهت پیگیری و دریافت شماره رهگیری در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری جناب آقای دشتی (با شماره تلفن  )03350354یا سرکار خانم شهریاری (با شماره تلفن
 )03350320هستند.
 .6دریافت شماره مرجع ) (Reference Numberاز وزارت امور خارجه .مسئول مربوطه در وزارت متبوع جهت
پیگیری و اخذ شماره مرجع سرکار خانم خبیر (با شماره تلفن  )61135400می باشند.
 .2ارسال شماره مرجع از طریق واحد میزبان به مهمان ها به منظور مراجعه به کنسولی مربوطه جهت دریافت روادید

در جدول ذیل مسئول پیگیری کننده هر مرحله ،نهاد پاسخگو و فرد مسئول تبیین شده است.
نهاد پاسخگو

فرد مسئول

شماره تماس

مرحله شرح

مسئول پیگیری

1

ارسال اسامی گروه مهمان

میزبان

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

خانم طباطبایی

60305353

3

دریافت و تکمیل فرم ها

میزبان

---

---

---

5

بارگذاری اطالعات گروه مهمان

میزبان

---

---

---

0

تهیه نامه درخواست روادید

میزبان

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

خانم طباطبایی

60305353

3

دریافت شماره رهگیری و ارسال برای وزارت خارجه

میزبان

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آقای دشتی
خانم شهریاری

03350354
03350320

6

دریافت شماره مرجع

میزبان

وزارت امور خارجه

خانم خبیر

61135400

2

ارسال شماره مرجع برای گروه مهمان

میزبان

---

---

---

