فرآیند فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج از کشور دانشجویان دکتری

 -1ارائه درخواست دانشجوی دکتری با رعايت اينكه سه سال از تحصيل وی نگذشته باشد بانضمام مدارك زير به
استاد راهنما :

 -2تاييد استاد راهنما
 -3ارسال به مدير گروه جهت طرح در شورای تحصيالت تكميلی گروه
 -4ارسال مدارك به همراه صورتجلسه گروه به معاون پژوهشی و تحصيالت تكميلی دانشكده جهت طرح در شورای
تحصيالت تكميلی دانشكده
 -5ارسال مدارك فوق الذکر به همراه صورتجلسه شورای تحصيالت تكميلی گروه و دانشكده بانضمام اصل سند
به مديريت امور پژوهشی دانشگاه
تعهد محضری دانشجو
 -6تحويل مدارك به کارشناس تحصيالت تكميلی دانشگاه جهت بررسی نهايی و مكاتبه با دفتر حقوقی دانشگاه
جهت اخذ تائيديه مربوط به تعهد محضری
 -7مكاتبه با سازمان امور دانشجويان بانضمام مدارك زير:

 -8ارسال نامه معرفی دانشجو به وزارت خارجه و سفارت (نامه التين) از طرف سازمان امور دانشجويان به معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه
 -9تحويل نامه های معرفی به وزارت امور خارجه و سفارت به دانشجو جهت اقدام برای اخذ رواديد
 -11ارائه اصل و تصوير رواديد توسط دانشجو به کارشناس سازمان امور دانشجويان مستقر در وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری
 -11ارسال نامه تامين هزينه های فرصت تحقيقاتی شش ماهه سازمان امور دانشجويان به معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه
 -12مكاتبه با حسابداری معاونت پژوهشی دانشگاه جهت پرداخت هزينه معادل ريالی ارز و بخشی از هزينه بليت
به صورت علی الحساب به دانشجو
رفت وبرگشت
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 -13واريز هزينه ريالی به حساب دانشجو جهت خريد ارز و بليت
انجام فرصت تحقيقاتی شش ماهه دانشجو

 -15دانشجو پس از بازگشت به کشور ايران  ،موظف است گزارش علمی و مالی فرصت تحقيقاتی
را به صورت تايپ شده همراه مستندات
به استاد راهنما ارائه نمايد.

خود

 -16گزارش فوق الذکرپس از تاييد استاد راهنما به زبان انگليسی تاييد مدير گروه نيز رسانده شود.

 ،کپی و
 -17دانشجو گزارش مدارك ذکر شده در بند  15خود به زبان فارسی
اصل پاسپورت ،فيش خريد ارز از بانک ،الشه بليت رفت و برگشت و قرارداد پرداخت بيمه را به کارشناس
ارائه می نمايد.
سازمان امور دانشجويان
 -18نامه تاييد و لغو تعهد و موافقت با تسويه حساب دانشجو از طرف سازمان امور دانشجويان برای معاونت پژوهشی
و فناوری دانشگاه ارسال می گردد.
 -19نامه لغو تعهد تحويل دفتر حقوقی دانشگاه می گردد.

 -21دانشجو تصوير نامه تاييد موافقت با تسويه حساب خود که از سوی سازمان امور دانشجويان ارسال شده است را
به همراه مستندات مالی و گزارش به مديريت امور پژوهشی جهت تسويه حساب ارائه می نمايد.
 -21واحد تسويه حساب جهت دانشجو در حوزه معاونت تحقيقات و فناوری انجام و تائيديه مربوطه از طرف مدير امور
پژوهشی برای قطعی نمودن هزينه ها به حسابداری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می گردد.

 -22حسابداری با توجه به مستندات نسبت به قطعی نمودن هزينه های پرداختی اقدام می نمايد.

2

.
« بسمه تعالی»
کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور
مشخصات فردی دانشجو:
نام و نام خانوادگي- : -نام پدر:

وضعیت نظام وظیفه:
وضعیت تاهل :مجرد □ متاهل □

-

 -تاريخ تولد:

محل تولد:

-

 -پست الكترونیك- :

تلفن تماس□ :

 -کد ملي (تصوير کارت ملي) -

شماره شناسنامه:

نشاني پستي:
وضعیت تحصیلی دانشجو:
 نوع دانشجو :بورسیه دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم(تصوير ابالغ بورس)□ غیر بورسیه□-

 -دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه محل خدمت(دانشجويان بورسیه):

 -رشته تحصیلي و گرايش دکتري- :

تاريخ شروع به تحصیل:

 -تاريخ گذراندن امتحان جامع- :

تاريخ احتمالي دفاع از پايان نامه دوره دکتري:

 نمره زبان (تصوير مدرک زبان):مشخصات پذیرش تحصیلی فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور:
کشور محل تحقیق:

 پذيرش تحصیلي يا دعوت نامه از دانشگاه /موسسه تحقیقاتي: تاريخ شروع دوره تحقیقاتي بر اساس دعوتنامه: عنوان رساله دکتري: -همگني پذيرش ارائه شده با موضوع تصويب شده مورد تايید مي باشد □

نمي باشد□

صحت مندرجات فوق مورد تايید اينجانب مي باشد.

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:
تاريخ

نام و نام خانوادگي مسئول تحصیالت تكمیلي دانشكده:

تاريخ:

امضاء

امضاء

ت) معاونت آموزشی یا معاونت پژوهشی دانشگاه:
 پذيرش تحصیلي با دعوت نامه خارجي فوق مربوط به دانشجو مورد تايید مي باشد. دانشجو شرايط را بر اساس آيین نامه مربوطه براي استفاده از دوره کوتاه مدت تحقیقاتي دارا مي باشد. مراتب فوق بدون قلم خوردگي مورد تايید مي باشد.مهر و امضاء معاونت آموزشي يا معاونت پژوهشي دانشگاه :
تاريخ:

امضاء:

مهر:

کاربرگ مشخصات دانشجو
لطفا کلیه مشخصات با حروف التین ( نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد بر اساس گذرنامه ) توسط دانشجوتايپ شود.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد به میالدی (فقط سال تولد):

رشته تحصیلی:

دانشگاه محل تحقیق:

دانشگاه محل تحصیل:

تاریخ شروع دوره بر اساس دعوت نامه:

ایمیل دانشجو:

