
  
  مدت کوتاهمطالعاتی اجرایی استفاده از فرصت  نامۀشيوه

  تخصصی در خارج از کشور های ی داخل به دورهبرای اعزام دانشجویان دکتر
  

  :اهداف
و تشویق دانشگاه المللی بين پژوهشیعلمی هایگسترش فعاليتبا هدف  نامۀ اجراییاین شيوه

تدوین و تصویب شده است. خارج از کشور  در مدتی کوتاهمطالعاتفرصت  برای استفاده ازدانشجویان دکتری 
وزارت علوم،  بر اساس اعتبارات اعالم شده واجدین شرایطهر سال برنامه ساليانه دانشگاه،  اساس بر

شوند و سهميۀ اعزام می مطالعاتیبه فرصت  مدت شش ماه،، بهدانشگاهتحقيقات و فناوری و 
   .شودمیو اعالم الملل مشخص برنامه دانشگاه توسط شورای بين برپایۀها دانشکدهها/پردیس

  
  مادۀ یک ـ شرایط متقاضی:

 يهدانشجویان دکتری غير بورس .1
 هتأیيد عمومی و علمی پردیس/دانشکد .2
يش از دفاع از رساله و اعزام پگذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پيشنهادی رسالۀ دکتری  .3

 دکتری
 دانشگاه/مؤسسۀ مورد تأیيد پردیس/دانشکدهـ داشتن پذیرش از  .4
ير شور های غکهای بين المللی (یا سایر زبان انگليسیتسلط به زبان  گواهی معتبر مبنی بر .5

  مورد تایيد دانشگاهانگليسی زبان) 
ل هفتم ساسال تحصيلی ششم اقدام و حداکثر تا پایان نيممتقاضيان باید حداکثر تا پایان نيم .6

 شوند.از کشور خارج 
  

  مادۀ دو ـ نحوۀ اجرا:
مدارک متقاضيان  باید ،نامهمواد این شيوه همۀدانشگاه ضمن رعایت های /دانشکدههاپردیس .7

 ههای مربوطاداری به معاونت سامانۀو از طریق کنند طی مراحل زیر تهيه  برایواجد شرایط را 
ل لهای آموزشی و بين المکليه مکاتبات به هریک یا از طرف هر یک از معاونت .نمایندارسال 

  برای معاونت دیگر رونوشت شود.
برپایۀ سهميه اعالمی و اعتبارات وزارت علوم، تحقيقات دانشکده پردیس/تخصيص سهميه هر  .8

 .باشدمی و فناوری یا دانشگاه
های برتر از دانشگاهپذیرش خود را  اولویت استفاده از سهميه دانشگاه با کسانی است که .9

 .کسب کرده باشند المللشورای بينفهرست اعالم شده از طرف یا دنيا و 
نامه/ پذیرش از دانشگاه/ منضم به دعوت ،تکميل کاربرگ اطالعات دانشجویان متقاضی  .10

 مؤسسۀ مورد تأیيد
 /گروهمصوبۀ شورای آموزشی/تحصيالت تکميلی دانشکده .11
 الملل پردیس/دانشکدهبينتایيد شورای  .12
ارسال صورتجلسات و تایيدیه تقاضاها به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه از طرف ریاست  .13

 پردیس/دانشکده
از اعتبارات  نامۀ التين، مکاتبه با واحدهای غيرایرانی و صدور نامۀ حمایت مالیصدور معرفی .14

نامه برای نظام وظيفه و صدور معرفیالملل و برعهدۀ معاونت بينو مکاتبات مربوط دانشگاه 
 است.  معاونت آموزشیبرعهدۀ داخلی  دیگر مکاتبات مربوط به واحدهای

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری   portal.saorj.irدر سایت و تسویه نهایی ثبت نام  .15
 سپردن تعهد محضری الزم .16
برای کليه دانشجویان اعزامی و رونوشت آن به هرکدام از صدور حکم فرصت مطالعاتی  .17

 الملل آموزشی/ بينهای معاونت
 

  مادۀ سه ـ تعهدات دانشگاه:
بار سفر به هزینۀ ریالی + هزینۀ بليت + حق بيمه و همچنين هزینۀ یکماه کمکپرداخت شش .1

الملل بارات معاونت بينميزان مصوب هيئت رئيسۀ دانشگاه از اعتکشور ثالث برای اخذ روادید به
 (مبنای محاسبه ارز مبادالتی تا سقف  مصوب هيئت رئيسه).

 های آنان برعهدۀ متقاضی است.در صورت همراه داشتن همسر و فرزند، کليۀ هزینه .2
دار موفق های اولویتدانشجویانی که از دانشگاه/موسسۀ آموزش عالی مندرج در فهرست دانشگاه .3

درصد از  20الملل دانشگاه تا سقف توانند در صورت موافقت شورای بينمیبه کسب پذیرش شوند، 
 مند شوند.تسهيالت بيشتر بهره



کنند، پس از انجام امور اداری متقاضيانی که از سهميه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری استفاده می .4
ر ثالث برای اخذ روادید بار سفر به کشویکتوانند از کمک هزینه در وزارت علوم و پيش از اعزام می

 استفاده کنند.الملل ميزان مصوب هيئت رئيسۀ دانشگاه از اعتبارات معاونت بينبه
 دنماین المللی شرکت، در همایش/کنفرانس بينمطالعاتیدانشجویانی که در حين گذراندن فرصت  .5

جاز توانند تا سقف ممی، /دانشکده ، پس از تأیيد پردیسکنند ای منتشرو با نام دانشگاه تهران مقاله
مند بهرهالملل هزینۀ یک سفر از محل اعتبارات معاونت بينکمکاعالم شده  از طرف دانشگاه از 

 .شوند
 .شودفرصت مطالعاتی جزء سنوات تحصيلی مدت مجاز دورۀ دکتری محسوب می .6

 
  :تعهدات دانشجومادۀ چهار ـ 

 ميزان مصوبخارج از کشور به مطالعاتیمدت تعهد محضری دانشجو برای استفاده از فرصت کوتاه .1
حداکثر مدت زمان برای تکميل مدارک (به استثناء روادید کشور ميزبان)، از زمان معرفی  .2

 .پردیس/دانشکده، یک ماه قبل از سفر است
راهنمای داخلی و خارجی به معاونت به تأیيد استادان ارسال گزارشی علمی بار هر دو ماه یک .3

 آموزشی
و /گواهی بيمه مهر ورود و خروجر بليت رفت و برگشت/ مهر روادید/ارائۀ تصویتکميل فرم نهایی و  .4

و خارجی  داخلیهای علمی و پژوهشی منضم به تأیيد استادان راهنمای گزارش جامع از فعاليت
 المللبه معاونت بين هزینۀ ریالیحساب کمکبرای تسویه

  مصوب دانشگاه فرصت مطالعاتیدوره حداکثر سه ماه پس از پایان به کشور مراجعت  .5
 

شده و اخذ خسارت های پرداخت، برای استرداد هزینهعدم بازگشت در صورت :1تبصره 
  .شده اقدام خواهد شدوارده طبق تعهدات سپرده

در محل  مصوب مطالعاتی ضروری بداند در صورتی که دانشجو بيش از دوره: 2تبصره 
داخلی و تواند برای ادامه دوره با تایيد استاد راهنمای تحقيق اقامت داشته باشد، می

های دورۀ را تمدید کند. هزینه مطالعاتیدانشگاه مدت دورۀ  و معاونت آموزشیخارجی 
  تمدید شده برعهدۀ دانشجو خواهد بود.

 
 دانشگاه رسيده است. . . . . . . . . به تصویب هيئت رئيسۀ تاریخ تبصره در  2 ماده و 4نامه در این شيوه

  بر این اساس منسوخ خواهند بود.  های گذشتهنامهشيوه
  


