شيوهﻧﺎﻣﮥ اجرایی استفﺎده از فرصت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗی کوﺗﺎه ﻣدت
برای اعزام داﻧشجویﺎن دکتری داخل به دورههﺎی ﺗخصصی در خﺎرج از کشور
اهداف:
این شيوهنامۀ اجرایی با هدف گسترش فعاليتهای ﻋﻠﻤیپژوهشی بينالﻤﻠﻠی دانشگاه و تشویق
دانشجویان دکتری برای استفاده از فرﺻت مﻄالعاتی کوتاهمدت در خارج از کشور تدوین و تصویب شده است.
بر اساس برنامه ساليانه دانشگاه ،هر سال واجدین شرایط بر اساس اﻋتبارات اﻋﻼم شده وزارت ﻋﻠوم،
تحقيقات و فناوری و دانشگاه ،بهمدت شش ماه ،به فرﺻت مﻄالعاتی اﻋزام میشوند و سهﻤيۀ
پردیسها/دانشکدهها برپایۀ برنامه دانشگاه توسط شورای بينالﻤﻠل مشخص و اﻋﻼم میشود.
ﻣﺎدۀ یک ـ شرایط ﻣتقﺎضی:
 .1دانشجویان دکتری غير بورسيه
 .2تأیيد ﻋﻤومی و ﻋﻠﻤی پردیس/دانشکده
 .3گذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پيشنهادی رسالۀ دکتری و اﻋزام پيش از دفاع از رساله
دکتری
 .4ـ داشتن پذیرش از دانشگاه/مؤسسۀ مورد تأیيد پردیس/دانشکده
 .5گواهی معتبر مبنی بر تسﻠط به زبان انگﻠيسی )یا سایر زبانهای بين الﻤﻠﻠی کشور های غير
انگﻠيسی زبان( مورد تایيد دانشگاه
 .6متقاضيان باید حداکثر تا پایان نيمسال تحصيﻠی ششم اقدام و حداکثر تا پایان نيمسال هفتم
از کشور خارج شوند.
ﻣﺎدۀ دو ـ ﻧحوۀ اجرا:
 .7پردیسها/دانشکدههای دانشگاه ضﻤن رﻋایت هﻤۀ مواد این شيوهنامه ،باید مدارک متقاضيان
واجد شرایط را برای طی مراحل زیر تهيه کنند و از طریق سامانۀ اداری به معاونتهای مربوطه
ارسال نﻤایند .کﻠيه مکاتبات به هریک یا از طرف هر یک از معاونتهای آموزشی و بين الﻤﻠل
برای معاونت دیگر رونوشت شود.
 .8تخصيص سهﻤيه هر پردیس/دانشکده برپایۀ سهﻤيه اﻋﻼمی و اﻋتبارات وزارت ﻋﻠوم ،تحقيقات
و فناوری یا دانشگاه میباشد.
 .9اولویت استفاده از سهﻤيه دانشگاه با کسانی است که پذیرش خود را از دانشگاههای برتر
دنيا و یا فهرست اﻋﻼم شده از طرف شورای بينالﻤﻠل کسب کرده باشند.
 .10تکﻤيل کاربرگ اطﻼﻋات دانشجویان متقاضی ،منضم به دﻋوتنامه /پذیرش از دانشگاه/
مؤسسۀ مورد تأیيد
 .11مصوبۀ شورای آموزشی/تحصيﻼت تکﻤيﻠی دانشکده/گروه
 .12تایيد شورای بينالﻤﻠل پردیس/دانشکده
 .13ارسال ﺻورتجﻠسات و تایيدیه تقاضاها به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه از طرف ریاست
پردیس/دانشکده
 .14ﺻدور معرفینامۀ ﻻتين ،مکاتبه با واحدهای غيرایرانی و ﺻدور نامۀ حﻤایت مالی از اﻋتبارات
دانشگاه و مکاتبات مربوط برﻋهدۀ معاونت بينالﻤﻠل و ﺻدور معرفینامه برای نظام وظيفه و
دیگر مکاتبات مربوط به واحدهای داخﻠی برﻋهدۀ معاونت آموزشی است.
 .15ثبت نام و تسویه نهایی در سایت  portal.saorj.irوزارت ﻋﻠوم ،تحقيقات و فناوری
 .16سپردن تعهد محضری ﻻزم
 .17ﺻدور حکم فرﺻت مﻄالعاتی برای کﻠيه دانشجویان اﻋزامی و رونوشت آن به هرکدام از
معاونتهای آموزشی /بينالﻤﻠل
ﻣﺎدۀ سه ـ ﺗﻌهدات داﻧشگﺎه:
 .1پرداخت شش ماه کﻤکهزینۀ ریالی  +هزینۀ بﻠيت  +حق بيﻤه و هﻤچنين هزینۀ یکبار سفر به
کشور ثالث برای اخذ روادید بهميزان مصوب هيئت رئيسۀ دانشگاه از اﻋتبارات معاونت بينالﻤﻠل
)مبنای محاسبه ارز مبادﻻتی تا سقف مصوب هيئت رئيسه(.
 .2در ﺻورت هﻤراه داشتن هﻤسر و فرزند ،کﻠيۀ هزینههای آنان برﻋهدۀ متقاضی است.
 .3دانشجویانی که از دانشگاه/موسسۀ آموزش ﻋالی مندرج در فهرست دانشگاههای اولویتدار موفق
به کسب پذیرش شوند ،میتوانند در ﺻورت موافقت شورای بينالﻤﻠل دانشگاه تا سقف  20درﺻد از
تسهيﻼت بيشتر بهرهمند شوند.

 .4متقاضيانی که از سهﻤيه وزارت ﻋﻠوم ،تحقيقات و فناوری استفاده میکنند ،پس از انجام امور اداری
در وزارت ﻋﻠوم و پيش از اﻋزام میتوانند از کﻤک هزینه یکبار سفر به کشور ثالث برای اخذ روادید
بهميزان مصوب هيئت رئيسۀ دانشگاه از اﻋتبارات معاونت بينالﻤﻠل استفاده کنند.
 .5دانشجویانی که در حين گذراندن فرﺻت مﻄالعاتی ،در هﻤایش/کنفرانس بينالﻤﻠﻠی شرکت نﻤایند
و با نام دانشگاه تهران مقالهای منتشر کنند ،پس از تأیيد پردیس/دانشکده  ،میتوانند تا سقف مجاز
اﻋﻼم شده از طرف دانشگاه از کﻤک هزینۀ یک سفر از محل اﻋتبارات معاونت بينالﻤﻠل بهرهمند
شوند.
 .6فرﺻت مﻄالعاتی جزء سنوات تحصيﻠی مدت مجاز دورۀ دکتری محسوب میشود.
ﻣﺎدۀ چهﺎر ـ ﺗﻌهدات داﻧشجو:
 .1تعهد محضری دانشجو برای استفاده از فرﺻت کوتاهمدت مﻄالعاتی خارج از کشور بهميزان مصوب
 .2حداکثر مدت زمان برای تکﻤيل مدارک )به استثناء روادید کشور ميزبان( ،از زمان معرفی
پردیس/دانشکده ،یک ماه قبل از سفر است.
 .3هر دو ماه یکبار ارسال گزارشی ﻋﻠﻤی به تأیيد استادان راهنﻤای داخﻠی و خارجی به معاونت
آموزشی
 .4تکﻤيل فرم نهایی و ارائۀ تصویر بﻠيت رفت و برگشت /مهر روادید/مهر ورود و خروج/گواهی بيﻤه و
گزارش جامع از فعاليت های ﻋﻠﻤی و پژوهشی منضم به تأیيد استادان راهنﻤای داخﻠی و خارجی
برای تسویهحساب کﻤکهزینۀ ریالی به معاونت بينالﻤﻠل
 .5مراجعت به کشور حداکثر سه ماه پس از پایان دوره فرﺻت مﻄالعاتی مصوب دانشگاه
ﺗبصره  :1در ﺻورت ﻋدم بازگشت ،برای استرداد هزینههای پرداختشده و اخذ خسارت
وارده طبق تعهدات سپردهشده اقدام خواهد شد.
ﺗبصره  :2در ﺻورتی که دانشجو بيش از دوره مصوب مﻄالعاتی ضروری بداند در محل
تحقيق اقامت داشته باشد ،میتواند برای ادامه دوره با تایيد استاد راهنﻤای داخﻠی و
خارجی و معاونت آموزشی دانشگاه مدت دورۀ مﻄالعاتی را تﻤدید کند .هزینههای دورۀ
تﻤدید شده برﻋهدۀ دانشجو خواهد بود.
این شيوهنامه در  4ماده و  2تبصره در تاریخ  . . . . . . . .به تصویب هيئت رئيسۀ دانشگاه رسيده است.
شيوهنامههای گذشته بر این اساس منسوخ خواهند بود.

