
 

 
 مدارك الزم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتري تخصصی

 
o  رسیده باشد.و ممهور به مهر دانشکده درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما 

o  تایید استاد راهنما و مهر دانشکده )101فرم تکمیل شده مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 
o  پذیرش در متن نامه فوق(ماه و سال )دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ با سر برگ اصل پذیرش تحصیلی 

o یک قطعه عکس دانشجو 
o  تصویر کارت ملی 
o تصویر صفحه اول گذرنامه 
o تصویر کارنامه نمره زبان انگلیسی از مراجع معتبر با تاریخ اعتبار).MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS( 

o  103 -102تکمیل فرم هاي 

o صورتجلسه گروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده/گروه 

o الملل پردیس /دانشکده صورتجلسه شوراي بین 

o تاییدیه تصویب پروپوزال 

o  تاییدیه آزمون جامع 

 
از طرف مشاور همراه نامه مکتوب ست مدارك فوق را به صورت یک جا به ا دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی الزم**

اداره به از طریق اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه ارائه دهند تا مراتب  الملل  معاونت بینبه  پایان ترم ششمقبل از  الملل بین محترم
 گردد .  کل بورس و امور دانشجویان خارج  وزارت علوم تحقیقات و فناوري ارسال 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شماره: به نام خدا

 کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
 حتما باید تایپ گردد)  101فرم (

 تاریخ:

 پیوست:

 

 تاریخ تولد:  -3نام پدر:                                                      -2نام و نام خانوادگی:                                                          -١

 شماره شناسنامه:                    -          6متأهل       جرد وضعیت تأهل: م   -5محل تولد:                                                                     -4

 :تلفن تماس  -9    کدملی (تصویر کارت ملی): -8 *وضعیت نظام وظیفه:                                                     -7

 نشانی پستی:       -11          پست الکترونیک:  -10

                                                                         باشم  تحقیقات و فناوري می وزارت علوم،            باشم بورس دانشگاه تهران می      واستار استفاده از:  خ -12

 

   هاي تحت پوشش وزارت علوم  (تصویر ابالغ بورس)  بورسیه دانشگاه  *                          نوع دانشجو:        غیر بورسیه  -١١

 نوبت دوم در صورت  داشتن روادید      پژوهش محور (قبولی آزمون سراسري)                              نوع قبولی در آزمون:   روزانه  -12

 دانشگاه محل خدمت (دانشجویان بورسیه):  -14       دانشگاه محل تحصیل:                                    -13

 تاریخ گذراندن امتحان جامع:-16  تاریخ شروع به تحصیل: -15رشته تحصیلی و گرایش دکتري:                              -14

 نمره زبان (تصویر مدرك زبان):   -18  *        نامه دوره دکتري تاریخ احتمالی دفاع از پایان -17

 :ریخ اعتبار آزمونتا   TOLIMO    IELTSTOEFL       MSRT        % از نمره زبان50ارائه گواهی معتبر مبنی بر احراز حد نصاب 

 

 کشور محل تحقیق: -20                                                     *نامه از دانشگاه/ مؤسسه تحقیقاتی:  پذیرش تحصیلی یا دعوت -١٩

طول مدت انجام تحقیق:                                           -22تاریخ شروع دوره تحقیقاتی براساس دعوت نامه:                                                                        -21

 عنوان رساله دکتري: -23

                           باشد  مورد تأیید نمی                       باشد شده با موضوع تصویب شده:      مورد تأیید می همگنی پذیرش ارائه -24

                                                                                     تاریخ / امضاء:       نام و نام خانوادگی استاد راهنما:             باشد. میصحت مندرجات فوق مورد تأیید اینجانب 

 ءتاریخ/امضا  شی را دارد (تصویر صورتجلسه).  نام و نام خانوادگی مسؤول تحصیالت تکمیلی دانشکده:تأیید گروه آموز -25 *

 

نامه مربوط براي استفاده از  دانشجو شرایط را براساس آیین باشد. پذيرش تحصيلي يا دعوت نامه خارجي فوق، مربوط به دانشجو مورد تأييد مي -٢٦
 باشد. خوردگی مورد تأیید می باشد.مراتب بدون قلم دوره کوتاه مدت تحقیقاتی دارا می

 مهر و امضا معاونت آموزشی / معاونت پژوهشی دانشگاه/ مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه:

 مهر:                          تاریخ:                                              امضا:                                                                        

 .:  مواردي که با عالمت ستاره  *  مشخص شده اند مستندات پیوست گردد وجه*ت

 :                         الف) مشخصات فردي دانشجو

 دانشجو:ب) وضعيت تحصيلي 

 پ) مشخصات پذيرش تحصيلي فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور:

 :معاونت آموزشي يا معاونت پژوهشی دانشگاه) ت



 

 

 

 شماره: به نام خدا

 کاربرگ استفاده  مشخصات دانشجو
 حتما باید تایپ گردد  )102(فرم 

 تاریخ:

 پیوست:

 

 توسط دانشجو تایپ شود. )نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد براساس گذرنامه (لطفاً کلیه مشخصات با حروف انگلیسی 

Name & Last name: 
 
Date of birth: 
 تاریخ تولد به میالدي 

 
Field of study: 
 رشته تحصیلی

 
University: 
 دانشگاه محل تحصیل

 
Research site: 

 مؤسسه محل تحقیق /دانشگاه
 
Country & City: 

 دانشگاه محل تحقیقشهر و کشور 
 
Start Date: 
 تاریخ شروع به تحقیق بر اساس پذیرش
 
Email: 
 پست الکترونیکی شخصی
Phone number: 

  

 جدول زیر را به فارسی و فقط در صورتی که متقاضی ریز نمرات تأییدشده مقاطع قبلی می باشید، تکمیل نمایید.  

 یکصد میلیون ریال وثیقه سپرده گردد.الزم به ذکر است براي آزادسازي هر مقطع مبلغ **

سال فراغت از  رشته تحصیلی نام دانشگاه شماره شناسنامه تاریخ تولد نام پدر 
 تحصیل

       کارشناسی

       کارشناسی ارشد

 توجه: جهت آزادسازي دوره هاي شبانه، غیر انتفاعی، پژوهش محور اقدامی میسر نمی باشد.

 نام و نام خانوادگی کارشناس:     معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه:             

 مهر و امضاء        مهر و امضاء                             



 

 

 

 شماره: به نام خدا

 کاربرگ استفاده  مشخصات دانشجو
   )103(فرم 

 تاریخ:

 پیوست:

 

 جناب آقاي دکتر حاجی زاده   

 مدیر کل محترم بورس سازمان امور دانشجویان  

 با اهداي سالم ،

 ؛... اقامت داشته باشم........روز مقرر در کشور .......... 180بدینوسیله متعهد می گردم چنانچه کمتر از                  
مچنین متعهد می گردم وده و حق هیچگونه اعتراضی ندارم و هارز اضافی را به سازمان امور دانشجویان استرداد نم

شیوه نامه اجرایی شئونات اخالقی منطبق بر موازین و مقررارت جمهوري اسالمی ایران را  4ماده  1طبق بند 
 رعایت نمایم.

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :                                                               کارشناس دانشگاه :         

 امضاء و اثر انگشت                                                                          مهر و امضاء             

  

 اعالم شماره حساب دانشجو ؛ ترجیحا بانک تجارت

 شماره حساب :

 بانک :

 

 

 

 

 



 

 

 

 شماره: به نام خدا

 فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی
 حتما باید تایپ گردد  )104(فرم 

 تاریخ:

 پیوست:

 شرایط پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی
 . در مجله معتبر علمی پذیرش یا چاپ شده باشد .2   دانشجو نویسنده اول باشد . .1

 . نام دانشگاه محل تحصیل در مقاله قید شده باشد.4نام استاد راهنماي داخل و خارج در آن قید شده باشد . .3

.دانشجو ابتدا مقاله را به دانشگاه ارایه و پس از تایید توسط معاونت پژوهشی ، از طریق نماینده دانشگاه به کارشناس سازمان  .5
 ارائه گردد.

 الزامی است و پس از تایید شوراي مرکزي بورس قابل اجرا است .روز ارائه مقاله  180اقامت بیش از براي  الزم به ذکر است 
 خانوادگی :نام و نام 

 محل تحقیق :نام کشور:                                دانشگاه        شماره دانشجویی:                           
 نام استاد راهنماي داخل:                        نام استاد خارج :

 تاریخ شروع دوره تحقیقاتی:

 ❍   خیر                         ❍له / مقاالت ذکر شده است ؟         بله    نام استاد راهنماي داخل و خارج از کشور در مقا
 ❍ قید نشده است.             ❍ نام دانشگاه محل تحصیل در مقاله / مقاالت قید شده است ؟                            قید شده است .

 ❍  ندارد                         ❍دارد                                  مقاله ارائه شده تایید معاونت آموزشی یا پژوهشی .         
 ❍  تصویر سند نمایه دارد.       ❍دارد.      IFتصویر سند                                 ❍تصویر مقاله دارد .   

 تعداد مقاالت چاپ / پذیرش شده :

به  عنوان مقاله ردیف
 زبان

چندمین  صفحات کشور عنوان مجله
 شماره

تاریخ(انتشار/ 
 پذیرش)

If توضیحات همکاران نمایه 

  
 
 
 

          

  
 
 
 

          

 توضیحات:

 

 

 

 معاونت پژوهشی دانشگاه          نام و نام خانوادگی کارشناس :

 مهر و امضاء                 مهر و امضاء



 

 بسمه تعالی      

 

            دانشجوي مقطع دکتراي تخصصی رشته    اینجانب 
زبان مورد تایید اداره کل بورس و اعزام  گواهیاز خروج از کشور نسبت به ارایه پیش متعهد می شوم تا 

دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري اقدام کنم و براي ارسال به آن اداره کل ، به اداره کل خدمات 
 آموزشی دانشگاه تهران تحویل دهم . در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از آن را به عهده خواهم گرفت

. 

 رانگشت :اث    امضاء :    تاریخ :

 

دانشجوي      استاد راهنماي خانم/ آقا   اینجانب   
         پردیس/ دانشکده .....         دکتري رشته 

متعهدمی گردم نامبرده قبل از خروج از کشور (بازه زمانی فرصت مطالعاتی ) نسبت به ارائه گواهی زبان 
 مورد تایید اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت متبوع اقدام نماید.

  تاریخ  و امضاء:     نام و نام خانوادگی :

    

 ی پردیس/ دانشکده ....مهر و امضاء معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیل  

 



 

 
 
  

 :باشدمی  پیوست نامه شماره ....................................   مورخ ..................................... پردیس / دانشکده  مدارك زیر
 

o .درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد 

o  101مربوط به دانشجو (فرم شماره فرم تکمیل شده مشخصات و اطالعات( 
o  پذیرش در متن نامه فوق(ماه و سال )دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ با سر برگ اصل پذیرش تحصیلی 

o  دانشگاه تایید شده است دفتر یا واحد حقوقیکپی فرم تعهد نامه که توسط. 
o یک قطعه عکس دانشجو 
o  تصویر کارت ملی 
o تصویر صفحه اول گذرنامه 
o  کارنامه نمره زبان انگلیسی از مراجع معتبر با تاریخ اعتبارتصویر. 

o  103 -102تکمیل فرم هاي 

o گروهصورتجلسه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده/ 

o الملل پردیس/دانشکده صورتجلسه شوراي بین 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 تایید کارشناس:

 اریخ ارسال:ت                     
 

 


