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 مقدمه

 و ریفناو و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویان امور سازمان مدتکوتاه تحقیقاتی فرصت اجرایی نامهشیوه استناد به

 این 00/40/4031 مورخ 104 شماره ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه رئیسه هیأت مصوبه 6 بند

 :شودمی گذاشته اجرا به و تدوین نامهشیوه

 متقاضی شرایط: 1 ماده

 ؛باشد نگذشته تحصیلی دوره شروع از نیمسال 7از  بیش .4

 ؛گیرد انجام رساله از دفاع از قبل دانشجو اعزام .2

 ؛باشد شده تصویب نیز وی دکتری رساله پیشنهادی طرح و گذرانده موفقیت با را جامع آزمون .0

 حلم مؤسسه تخصصی گروه تائید مورد معتبر مؤسسه یک از را خود دکتری رساله موضوع با مرتبط پذیرش .1

 ؛کند ارائه متقاضی تحصیل

 ؛شودمی محسوب دکتری دوره مجاز مدت تحصیلی سنوات جزو تحقیقاتی دوره .5

 :هایآزمون بر اساس تحصیل محل دانشگاه موردقبول زبان نمره حدنصاب احراز بر معتبر گواهی ارائه .6

MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTS 

 کار انجام فرایند: 2 ماده

 :جودانش توسط مدتکوتاه تحقیقاتی فرصت گذراندن جهت معتبر علمی مؤسسات/  دانشگاه از پذیرش اخذ .4

 فرصت دوره در محقق عنوانبه را دانشجو که کندمی بیان و شودمی صادر میزبان هدانشگا طرف از نامه این 

 .اندپذیرفته مطالعاتی
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 . دکنمی بیان رسمی صورتبه را دهد قرار شما اختیار در میزبان دانشگاه در است قرار که امکاناتی نامه این  

 تنظیم را نامه این دانشجو نیست نیازی و دارند وجود هانامه این برای مشخصی هایفرمت هادانشگاه اکثر 

 .نماید

 ؛فوق دوره از استفاده لزوم خصوص در گروه و راهنما استاد نامهموافقت .2

 ؛شده تصویب پروپوزال موضوع با شدهارائه پذیرش همخوانی خصوص در داخل راهنمای استاد تائید .0

 (4 پیوست )  ؛تحقیقاتی فرصت از استفاده متقاضی به مربوط اطالعات کاربرگ تکمیل .1

 فرم یا کارمندی تعهد فرم - 2 پیوست) ؛موسسه حقوقی دفتر تائید مورد محضری تعهد هایفرم از یکی اخذ .5

 (ملکی وثیقه تعهد

 اسناد دفاتر از دریکی حضور از پس بایستمی دانشجو نماید، تکمیل را پشتیبانی نامه موسسه کهاین برای 

 از سپ و اقدام( ملکی وثیقه فرم یا کارمندی تعهدنامه فرم) فرم دو از یکی امضای و تکمیل به نسبت رسمی

 .گردد-می صادر دانشجو مالی پشتیبانی نامه مدارک بررسی

 ؛مؤسسه طریق از مالی حمایت و خارجه امور وزارت برای الزم هاینامهمعرفی صدور .6

 :روادید اخذ .7

 ورکش به توجه با که نماید اقدام روادید اخذ برای تواندمی دانشجوی مالی، پشتیبانی نامه دریافت از پس 

 .است متفاوت روادید اخذ روند مقصد،

 .کرد خواهد پرداخت نامهشیوه همین بر اساس را هزینهکمک مؤسسه روادید، اخذ از پس  .1
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 مدتکوتاه تحقیقاتی فرصت هزینهکمک: 3 ماده

(. یورو 4000 مبلغ ماهانهاست ) شده برآورد یورو 6000 ماه، 6 برای مقصد کشور به وبرگشترفت اقامت، هزینه .4

 به %40 مقاله ارائه صورت در. شود¬می تأمین دانشجو توسط مابقی %05 و مؤسسه توسط مبلغ این 65%

 .شودمی اضافه موسسه سهم

 ملی بانک آزاد نرخ بر اساس ریالی صورتبه دانشجو سفر از قبل را، قبل بند به مربوط هایهزینه کل مؤسسه .2

 .نمود خواهد تأمین

 شرایط سایر: 4 ماده

 .است االجراالزم ایران اسالمی جمهوری مقررات و موازین بر منطبق اخالقی شئونات رعایت .4

 ایهفعالیت از کاملی گزارش مراجعت، اعالم ضمن تحقیقاتی فرصت از بازگشت از پس است موظف دانشجو .2

 .نمایند ارائه تحصیل محل مؤسسه به باشد، رسیده راهنما استاد تائید به که را دخو تحقیقاتی و علمی

 حداکثر هاهزینه عودت به نسبت باید نماید استفاده مطالعاتی فرصت از ماه 6 از کمتر دانشجو کهدرصورتی .0

 .نماید اقدام ماه 2 تا

 .شودمی مندبهره مؤسسه هزینهکمک یورو 4000 از تنها بازگردد ایران به ماه 2 از پس دانشجو اگر مثال طوربه 

 نسبت ولیکن نماید تمدید را مطالعاتی فرصت مدت ماه 6 حداکثر موسسه رسمی اجازه با تواندمی دانشجو .1

 از ماه 6 از بیش مجوز بدون دانشجو کهدرصورتی. کرد نخواهد پرداخت ایهزینهکمک موسسه مدت این به

 .دهد عودت را موسسه از دریافتی هزینهکمک کل باید نماید استفاده فرصت
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 :5 ماده

 مورخ 214 شماره تکمیلی تحصیالت تخصصی آموزشی شورای جلسه در ماده 5 و مقدمه یک در نامهشیوه این

 .است اجراقابل آموزشی گروه سه هر در دکتری دانشجویان برای و رسید شورا تصویب به 45/02/33
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 (4 پیوست)           دکتری دانشجویان کشور از خارج مدتکوتاه مطالعاتی فرصت اداری فرآیند

 یندفرآ اقدام

جو
نش

دا
 

 با سالم و احترام؛ 
به شماره دانشجویی  .......................................................................... دانشجوی دکتری دوره روزانه رشته ...........اینجانب ..................

ر دانشگاه دماهه ...........  مدت............. تقاضای گذراندن فرصت تحقیقاتی کوتاه.......................................
.............................. را دارم. ................................................................. با راهنمایی جناب آقای/سرکار خانم دکتر ................................

  باشد. خواهشمند است مساعدت الزم را مبذول فرمایید.نیز پیوست می پذیرش، کاربرگ مدارک و مستندات
                                                              

 تاریخ و امضا                                   دانشجو                                                                                  

ما
اهن

 ر
اد

ست
ا

 

 آموزشیگروه  محترم مدیر
 سالم و احترام؛ با
باشد. مراتب جهت اقدام می تائیدهای پژوهشی نامبرده در راستای اهداف پژوهشی رساله دکتری مورد حضور و فعالیت 

                                                                             .گرددبعدی به حضور تقدیم می
                                                                              

 تاریخ و امضا راهنما                                          استاد                                                                                             

روه
ر گ

دی
م

 

 معاون محترم آموزشی و امور دانشجویی  
 با سالم و احترام؛

مراتب در جلسه ............ مورخ  ......................... گروه آموزشی مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. خواهشمند است دستور  
 .    الزم در خصوص فرصت مطالعاتی خارج را صادر فرمایید

                                                                                                
 تاریخ و امضا      مدیر گروه                                                                                                                                   

 

لی
می

تک
ت 

ال
صی

تح
 

  و امور دانشجویی معاون محترم آموزشی
 با سالم و احترام؛

د. گرد......... ماهه به حضور معرفی می مدتکوتاهوسیله دانشجو ..................................... جهت استفاده از فرصت مطالعاتی بدین
. با ................الزم به ذکر است نامبرده آزمون جامع را در تاریخ ..................................... و دفاع از پیشنهادیه را در تاریخ ........

                     استفاده نامبرده از فرصت مطالعاتی بالمانع است.  نامهآئینموفقیت به انجام رسانده است و طبق 
 
 "باشد.دانشجو پیوست می تعهدنامه"

                                      امضا و تاریخ                              رئیس گروه آموزشی                                                                                               

یی
جو

نش
 دا

ور
 ام

 و
شی

وز
 آم

ون
عا

م
 

                      محترم  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون
  با سالم و احترام؛ 

د دستور فرماییخواهشمند است و سفته  ال ارائه سند تعهد محضری دانشجونامه اجرایی، در قبمطابق شیوه وسیلهبدین
  پرداخت مقرری دانشجو .............................................. برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور اقدام الزم مبذول فرمایند.نسبت به 

 
 تاریخ و مهر، امضا                                     معاون آموزشی و امور دانشجویی                                                               

 


