تاریخ:

شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور

شماره :

(بازنگری شده در تاریخ )61/66/61

مقدمه:
به منظور هماهنگی و اتخاذ روش یکسان در فرآیند تحقیقاتی در کل دانشگاه این شیوه نامه با عنوان « شیوه
نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور» تدوین شده است.
شرایط احراز

 بیش از  3الی  3/5سال از شروع سال تحصیلی نگذشته باشد.

 آزمون جامع را گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی تصویب شده باشد.

 پذیرش ،مرتبط با موضوع رساله دکتری ازیک دانشگاه معتبر به تشخیص گروه آموزشی دانشکده.
 احراز حد نصاب نمره زبان .TOLIMO ،IELTS ،TOFEL ،MSRT
روند اجرایی فرصت تحقیقاتی خارج کشور

 ارائه فرم پذیرش دانشگاه مقصد به گروه آموزشی جهت طرح در شورای گروه.
 تصویب شورای دانشکده و ارسال مصوبه به واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
 معرفی به دفتر مشاوره حقوقی دانشگاه جهت صدور تعهد محضری.
 معرفی به گروه اموزشی زبان خارجی جهت تأیید مهارت مکالمه.

 ثبت نام در سامانه سجاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت آپلوید مدارک.

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل توسط آموزش دانشکده جهت ارائه به واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
مرحله نهایی
 دریافت کلیه مدارک تکمیلی دانشجو( فرم کاربرگ مشخصات متقاضی فرصت ،نامه پذیرش دانشگاه
مقصد ،تصویر سند تعهد ،تصویر مدرک زبان ،کاربرگ مشخصات براساس اطالعات گذرنامه به صورت

التین ،فرم شماره ( 4گواهی اشتغال به تحصیل) ،فرم ،303تصویر کارت ملی و صفحه اول گذرنامه).

 صدورنامه فرصت تحقیقاتی واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه همراه با ارسال مدارک به اداره کل بورس
سازمان امور دانشجویان.
 دریافت حکم فرصت تحقیقاتی از اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان.

 پس از اتمام دوره ،دریافت گزارش فعالیت پژوهشی دانشجو ،الشه بلیط سفر ،گواهی بیمه دانشجو جهت
ارسال به اداره کل بورس.
 درصورت درخواست تمدید ،ارائه مقاله علمی ،پژوهشی به تشخیص اداره کل بورس حداکثر تا  9ماه.

روند اجرایی فرصت تحقیقاتی داخل کشور

 ارائه درخواست به گروه آموزشی مربوطه جهت طرح در شورای گروه.

 تصویب شورای دانشکده و ارسال مصوبه همراه با اعالم اساتید راهنمای مقصدبه اداره تحصیالت تکمیلی
دانشگاه.
 صدور معرفی نامه دانشجو به دانشگاه مقصدو دریافت پاسخ موافقت.
 ثبت نام دانشجو در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان.

 معرفی به دفتر مشاور حقوقی دانشگاه جهت صدور تعهد محضری.

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل توسط آموزش دانشکده جهت ارائه به واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
مرحله نهایی
 دریافت کلیه مدارک تکمیلی دانشجو (فرم کاربرگ مشخصات متقاضی فرصت ،نامه پذیرش دانشگاه
مقصد ،تصویر سند تعهد ،تصویر مدرک زبان ،کاربرگ مشخصات به صورت التین ،فرم شماره ( 4گواهی

اشتغال به تحصیل) ،تصویر کارت ملی).

 صدورنامه فرصت تحقیقاتی توسط واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه همراه با ارسال مدارک به اداره کل
بورس سازمان امور دانشجویان.

 پس از اتمام دوره دریافت گزارش فعالیت پژوهشی دانشجوهمراه با تایید استاد راهنمای دانشگاه مبدأ و
مقصد جهت ارسال به اداره کل بورس.
 درصورت درخواست تمدید ،موافقت دانشگاه مقصد ،ارائه مقاله در نشریات علمی ،پژوهشی دارای نمایه
معتبر به تشخیص اداره کل بورس حداکثر تا  9ماه.

