
 
 مدت  کوتاهمطالعاتی اجرایی استفاده از فرصت  نامۀ شیوه

 تخصصی در خارج از کشور هاي  ي داخل به دورهبراي اعزام دانشجویان دکتر
 :اهداف

 براي استفاده ازو تشویق دانشجویان دکتري دانشگاه المللی  بین پژوهشی علمی هاي گسترش فعالیتبا هدف  نامۀ اجرایی این شیوه
 واجدین شرایطهر سال برنامه سالیانه دانشگاه،  اساس تدوین و تصویب شده است. برخارج از کشور  در مدت ی کوتاهمطالعاتفرصت 

یادشده اعزام  مطالعاتیبه فرصت  ماه، مدت شش ، بهدانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  بر اساس اعتبارات اعالم شده
  .شود میو اعالم الملل مشخص  برنامه دانشگاه توسط شوراي بین ها برپایۀ دانشکدهها/ پردیسشوند و سهمیۀ  می

 
 مادة یک ـ شرایط متقاضی:

 یهدانشجویان دکتري غیر بورس .1
 هتأیید عمومی و علمی پردیس/دانشکد .2
 یش از دفاع از رساله دکتريو اعزام پگذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پیشنهادي رسالۀ دکتري  .3
 پذیرش از دانشگاه/مؤسسۀ مورد تأیید پردیس/دانشکده ـ داشتن .4
 درصد از نمرة زبان تولیمو/ آیلتس/ تافل/ ام.اس.آر.تی 50گواهی معتبر مبنی بر احراز حد نصاب  .5

 
 

MSRT TOLIMO IELTS TOFEL 
.PBT 

TOFEL 
.IBT 

50 480 5 480 60 
 

 
بر   مبنیمورد قبول معاونت آموزشی  زبان، ارائۀ مدرك معتبر انگلیسی هاي غیر براي دانشگاه :1تبصرة 

 تسلط دانشجو به زبان تدریس
 

سال هفتم از کشور خارج  سال تحصیلی ششم اقدام کنند و حداکثر تا پایان نیم تا پایان نیم قلمتقاضیان باید حدا .6
 شوند.

 
 مادة دو ـ نحوة اجرا:

 برايمدارك متقاضیان واجد شرایط را  باید ،نامه مواد این شیوه همۀرعایت دانشگاه ضمن  يها دانشکده/ها پردیس 01
کلیه مکاتبات به هریک یا  .نمایندارسال  هاي مربوط اداري به معاونت سامانۀو از طریق کنند طی مراحل زیر تهیه 

 ل براي معاونت دیگر رونوشت شود.لهاي آموزشی و بین الم از طرف هر یک از معاونت
 برپایۀ سهمیه اعالمی و اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا دانشگاهتخصیص سهمیه هر دانشکده/گروه  02

 .باشد می
فهرست اعالم یا هاي برتر دنیا و  از دانشگاهپذیرش خود را اولویت استفاده از سهمیه دانشگاه با کسانی است که  03

 .کسب کرده باشند الملل شوراي بینشده از طرف 
 دانشگاه/ مؤسسۀ مورد تأییدنامه/ پذیرش از  منضم به دعوت ،تکمیل کاربرگ اطالعات دانشجویان متقاضی  04
 گروه/مصوبۀ شوراي آموزشی/تحصیالت تکمیلی دانشکده 05
 الملل پردیس/دانشکده تایید شوراي بین 06
 پردیس/دانشکدهارسال صورتجلسات و تاییدیه تقاضاها به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه از طرف ریاست  07



و مکاتبات از اعتبارات دانشگاه  نامۀ التین، مکاتبه با واحدهاي غیرایرانی و صدور نامۀ حمایت مالی صدور معرفی 08
براي نظام وظیفه و دیگر مکاتبات مربوط به واحدهاي داخلی  نامه صدور معرفیو الملل   برعهدة معاونت بینمربوط 
 است.  معاونت آموزشیبرعهدة 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   portal.saorj.irدر سایت و تسویه نهایی ثبت نام  09
 سپردن تعهد محضري الزم 10

 
 مادة سه ـ تعهدات دانشگاه:

بار سفر به کشور ثالث براي  هزینۀ ریالی + هزینۀ بلیت + حق بیمه و همچنین هزینۀ یک ماه کمک پرداخت شش .1
الملل (مبناي محاسبه ارز مبادالتی تا  دانشگاه از اعتبارات معاونت بینمیزان مصوب هیئت رئیسۀ  اخذ روادید به

 سقف  مصوب هیئت رئیسه).
 هاي آنان برعهدة متقاضی است. در صورت همراه داشتن همسر و فرزند، کلیۀ هزینه .2
ذیرش دار موفق به کسب پ هاي اولویت دانشجویانی که از دانشگاه/موسسۀ آموزش عالی مندرج در فهرست دانشگاه .3

 مند شوند. درصد از تسهیالت بیشتر بهره 20الملل دانشگاه تا سقف  شوند،  در صورت موافقت شوراي بین
کنند، پس از انجام امور اداري در وزارت علوم و  متقاضیانی که از سهمیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري استفاده می .4

شور ثالث براي اخذ روادید به میزان مصوب هیات رئیسه یک بار سفر به کتوانند از کمک هزینه  پیش از اعزام می
 الملل استفاده کنند. دانشگاه از اعتبارات معاونت بین

المللی شرکت نمایند و با نام دانشگاه  دانشجویانی که در حین گذراندن فرصت مطالعاتی، در همایش/کنفرانس بین .5
هزینۀ  تا سقف مجاز اعالم شده  از طرف دانشگاه از کمک /دانشکده،پس از تأیید پردیس ،کنند اي منتشر تهران مقاله

 .مند شوند بهرهالملل  یک سفر از محل اعتبارات معاونت بین
 شود.  فرصت مطالعاتی جزء سنوات تحصیلی مدت مجاز دوره دکتري محسوب می .6
 

 مادة چهار ـ تعهدات دانشجو:
 میزان مصوب مطالعاتی خارج از کشور بهمدت  تعهد محضري دانشجو براي استفاده از فرصت کوتاه .1
حداکثر مدت زمان براي تکمیل مدارك (به استثناء روادي کشور میزبان)، از زمان معرفی پردیس/دانشکده، یک ماه  .2

 قبل از سفر است.
به تأیید استادان راهنماي داخلی و خارجی به معاونت آموزشی/معاونت  بار ارائه گزارش علمی هر دو ماه یک .3

 مللال بین
تکمیل فرم نهایی و ارائه تصویر بلیت رفت و برگشت، مهر روادید، مهر ورود و خروج، گواهی بیمه و گزارش جامع از  .4

هزینۀ  حساب کمک هاي علمی و پژوهشی منضم به تأیید استادان راهنماي داخلی و خارجی براي تسویه فعالیت
 الملل ریالی به معاونت بین

  مصوب دانشگاه پایان دوره فرصت مطالعاتیپس از سه ماه حداکثر  مراجعت به کشور .5
 

شده و اخذ خسارت وارده طبق تعهدات  هاي پرداخت در صورت عدم بازگشت، براي استرداد هزینه :2تبصره 
 شده اقدام خواهد شد. سپرده

داشته باشد، در صورتی که دانشجو بیش از دوره مصوب مطالعاتی ضروري بداند در محل تحقیق اقامت : 3تبصره 
تواند براي ادامه دوره با تایید استاد راهنماي داخلی و خارجی و معاونت آموزشی دانشگاه مدت دورة  می

 هاي دورة تمدید شده برعهدة دانشجو خواهد بود. مطالعاتی را تمدید کند. هزینه
 
هاي  نامه به تصویب هیئت رئیسۀ دانشگاه رسیده است. شیوه 17/4/1396 تبصره در  تاریخ  3ماده و  4نامه در  این شیوه

  گذشته بر این اساس منسوخ خواهند بود.
 


