بسمه تعالی

«فرایند اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (خارج ازکشور)»
دانشگاه تهران
الف) شرایط و ضوابط:
متقاضی الزم است شرایط ذیل را دارا باشد:
 -1دانشجوی تمام وقت دورههای حضوری دانشگاه  /بورسیه دانشیگاه و موستیام زمیوزل یادی و دسیتگاه ای
اجرایی باشد.
تبصره  :ب دانشجویان واجد شرایط شیالل بی صیلیهل در دوره دیتیری نوبیت دوم هشیدان و در خیورم ا ی وییاا؛
صت هالم ارزی با صقدل هاین صوسط دانشجو صعلق می گهرد.
 -2دارا بون حد نلاب نمرام ززمون های زبان هملی و بهن ادمللیو براساس ززمون های

MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTs:
MSRT

TOLIMO

IELTS

50

480

5

TOEFL
.PBT
480

TOEFL
.IBT
60

صدلره:برای یشورهای لهر انگلهتی زبان؛ ارائ مدرک معتدر زبان زیادمهک موستام زن یشور ضروریتت.
صایهدی زبان قابل قدول نهتت .صیویل صلویر اخل مدرک زبان اداامی است. -3صایهدی استاد راهنما پردیس  /دانشکده  ...در لوص داوم استفاده از دوره فوق و همگنی پ یرل ارائی شیده
با موضوع پرپوزال صلویب شده.
 -4صایهد استاد راهنمای دا ل در لوص هنگام در واست حداکثر سه سال از شروع صیلهل وی گ شت باشد.
-5
-6
-7
-8
-9

صایهد دستگاه بورس دهنده در خورصی ی دانشجو بورسه سایر دستگاه ای اجرای باشد.
در واست دانشجو منوط ب گ راندن ززمون جامع و صلویب پروپوزال و حدایثر صیا پاییان صیرم ششیص صیلیهلی
امکانپ یر است.
داشتن پ یرل صیلهلی یا د وم نام همکاری از دانشگاه ویا موست زموزل ادی  ،پژوهشی ارج از یشور بیر
اساس یشورهای ذیر شده در شهوه نام وزارم لوم .
ب انواده دانشجو فقط صت هالم لهر ارزی و ریادی صعلق می گهرد.
صقاضای ملوب و مدارک و متتندام زن ؛ حداقل  2ماه قدل از صاریخ روج باید ازسوی پردیس  /دانشکده ها بی
اداره یل دمام زموزشی دانشگاه ارسال گردد.

مدارك مورد نیاز:
 -1صکمهل فرم های 101؛102؛103
 -2حکص صلویب نوان و موضوع رساد در پردیس/دانشکده :
 -3گواهی امتیان جامع
 -4اخل نام پ یرل از یک دانشگاه معتدر ارج از یشور ه مورد صایهد وزارم لومو با قهد صاریخ ماه و سال
 -5خورصجلت شورای صخللی گروه و ملوب شورای زموزشی و صیلهالم صکمهلی پردیس  /دانشکده
 -6گواهی ززمون زبان انگلهتی  -نمره زبان به روز (تا زمان عزیمت نباید دو سال از تاریخ آزمون زبان گذشته باشد)
تذاکرات :
 ا الم س مه ی دانشگاه صوسط سازمان امور دانشجویان همعمیوالا اوا یر اردید شیت هیر سیالو خیورم مییپ یرد.
 ا الم س مه ب پردیس  /دانشکده و  ....هصوزیع س مه براساس صعداد دانشجویان شالل ب صیلهل دیتیریورودی هر سال صیلهلی واهد بودو.
-

در واست ها از سوی پردیس  /دانشکده ها همراه با متتندام معتدر ی متضیمن میوارد منیدرج در بخی
شرایط و مدارک است ،ب شرح زیر حداکثر تا  31تیر ماهه نهمتال اول و و تا  30آذر ماهه نهمتال دوم و
هر سال ب اداره یل دمام زموزشی دانشگاه ارسال نماید.

 oفرم ه101و -ب زبان فارسی
 oفرم ه 102و -مشخلام انگلهتی -جدول ذیل این فرم همربوط ب مقاطع صیلهلی قدلیو فقیط در خیورصی
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

پر شود ی دانشجو متقاضی ریا نمره صایهد ش ه است.
پرینت نام ی پ یرل از دانشگاه یا مؤست ی میل صیقهق با زرم مؤست یا دانشگاه با قهد صاریخ دقهق میاه و
سال
صلویر یارم ملی
نمره زبان ب روز هصا زمان ایمت نداید دو سال از صاریخ ززمون زبان گ شت باشیدو .در خیورم صکمهیل فیرم
صع د نام زبان؛ پس از صع د استاد میترم راهنما الزم است ب صایهید معیاون میتیرم زموزشیی و صیلیهالم
صکمهلی پردیس /دانشکده نها برسد و در نام ارسادی قهد گردد.
صلویر حکص بورس هبرای دانشجویان بورسه ی وزام لوم ،صیقهقام و فناوریو
صلویر خورصجلت ی شورای زموزشی -پژوهشی پردیس /دانشکده مدنی بر موافقیت بیا فرخیت یوصیاه میدم
صیقهقاصی دانشجو.
صیویل سند رسمی صع د صنظهص شده در دفتر ان اسناد رسیمی بی همیراه دو نتیخ یپیی هبی یکیی از دو
خورم  :صع د یارمندی یا وثهق ی ملکیو ب خورم صایپ شده و با قهد مدلغ صع د ب شرح زیر:
برای دانشجویان روزان مدلغ بهتت مهلهون صومان
برای دانشجویان بورسه مدلغ چ ل مهلهون صومان
در خورصی ی دانشجو متقاضی ریا نمرهی صأیهدشده باشد ،برای هر مقطع ده مهلهون صومان بی مدلیغ صع ید
افاوده میشود ی حتماا باید یل مدلغ در بند اول صع د نام و مدادغ صع د ج ت دریافت ریا نمیره مجیدداا در
بند  6صع دنام قهد شود.
ضامنهن حتما باید یارمند رسمی قطعی شالل هلهر بازنشتت و دودتی یا ن ادهای مومی باشند.

 oاحکام یارگاینی ضامنهن باید ب سند صع د ضمهم شود .در مورد ضیامنهنی یی یارمنید نهروهیای متیل و
وزارم دفاع هتتند و نمی صوانند حکص یارگاینی ارائ نمایند ،گواهی اشتغال ب یار ضمهم شود.
 oسند صع د خرفاا باید صیت نوان صع د مادی یا صع د دانشجویی صنظهص گردد.
توجه  :الزم است پس از طی مراحل دفترخانه سند تعهد نامه به تایید دفتر  /اداره حقوقی دانشگاه برسد
و اخل زن در پردیس  /دانشکده ها ثدت و نگ داری گردد.
ص یر :سند صع د خرفاَ پس از بازگشت از فرخیت یوصیاه میدم صیقهقیاصی یارج و صتیوی حتیاب بیا سیازمان امیور
دانشجویان و انجام دمت ب مهاان دو برابر مدم فرخت صیقهقاصی ،ززاد واهد شد.
فایل صع د یارمندی
فایل وثهق ی ملکی
توجه :در خورصی ی دانشجو پس از ارسال مدارک ب هر ددهلی موفق ب استفاده از فرخیت یوصیاه میدم صیقهقیاصی
نشود ،باید انلراف ود را ب اداره یل دمام زموزشی دانشگاه ا الم نماید صا پس از صأیهد سازمان ،مراحل دغو سیند
صع د انجام شود.
تذکر مهم :چنانچه به هر دلیلی دانشجو موفق به استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی نشود ،برای تسوویه حسوا
حتما باید دو نسخه نامه حمایت مالی را به همراه نامه انصراف عودت دهد.

 ارسال مدارک از پردیس /دانشکده ب اداره یل یدمام زموزشیی دانشیگاه همیراه نامی ای یی اودوییت اسیتفادهیدانشجو از س مه در زن قهد شده باشد؛ انجام می گهرد.
ص یر :پس از دریافت نامه حمایت مالی ؛ چنانچ بنا بر هر لتی صاریخ روج از یشور صغههر یابد؛ الزم است فیرم
 101؛ نام دانشگاه مقلد اخالح و نام حمایت مادی قدلی ضمهم در واست جدید با صایهد اسیتاد راهنمیا و معیاون
زموزشی و صیلهالم صکمهلی پردیس  /دانشکده  ....گردد و ب همیراه خورصجلتی صایهید شیده ؛ مجیددا بیا ادره ییل
دمام زموزشی دانشگاه مکاصد گردد.
 ارسال مدارک از پردیس  /دانشکده صرفا با امضاء معاون میترم زموزشی و صیلیهالم صکمهلیی اقیدام
پ یر است .هیله مدراک اسکن و در پرونده ادکترونهکی دانشجو ثدت گردد.و
تبصره :اداره یل دمام زموزشی دانشگاه در خورم صأیهد با در نظر گرفتن س مه های هر پردیس /دانشیکده ،
مراصب را ج ت دریافت نام حمایت مادی و خدور حکص فرخت صیقهقاصی ارج ب سازمان امور دانشجویان ا یالم
مینماید.
 در خورم صایهد مدارک؛ نام ی حمایت مادی دانشجو از سازمان امور دانشجویان ب دانشگاه ارسال می گردد. صیویل نام ی حمایت مادی ب دانشجو ج ت اقدام برای دریافت ویاا و بلهط.اقدامات دانشجو پس از دریافت نامه حمایت مالی
 ارائ ی صلویر گ رنام  ،ویاا ،بلهط ،فرم صکمهلشدهی شماره ه103و با قهد شماره حتاب ب اداره یلدمام زموزشی دانشگاه.
 ارسال مدارک بند فوق از سوی دانشگاه ب سازمان امور دانشجویان. مراجع ی دانشجو ب سازمان امور دانشجویان و دریافت نام های معرفی ب بانک ج ت دریافت یمک هاین .مراحل انجام تسویه حسا پس از بازگشت از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج
صیویل مدارک ذیل ب اداره یل دمام زموزشی دانشگاه:

-

-

فرم گیاارل صیقهقیام انجیام شیده صوسیط دانشیجو بیا صأیهید اسیتاد راهنمیا و میدیر صیلیهالم صکمهلیی
پردیس/دانشکده.
گاارل و تایید تحقیقات انجام شده از استاد دانشگاه (خارج از کشور) دانشجو با امضاء استاد راهنما
بلهت رفت و برگشت
رسهد پردا ت بهم
صلویر ویاا و گ رنام با م ر ورود و روج

 -فرم ه104و

 -ارائ مقاد برای دانشجویانی ی به

از  6ماه ار فرخت صیقهقاصی استفاده نموده اند.

در موارد کامال استثناء  :در خورصی ی دانشجو قلد صمدید فرخت مطادعاصی هحدایثر ب میدم  3میاهو را
داشت باشد ،الزم است یک ماه قدل از اصمام  6ماه ،در واست صمدیید فرخیت را بیا صایهید اسیتاد راهنمیای
دا ل و شورای صیلهالم صکمهلی پردیس  /دانشکده ب اداره یل دمام زموزشی دانشگاه ارسال نمایند صیا
مراحل صمدید فرخت انجام شود .ضمناا ج ت صتوی حتاب مدم اضاف شده ،ارائ ی پ یرل ییک مقادی در
مجالم معتدر مورد صایهد سازمان بورس وزارم لوم صیقهقیام و فنیاوری ضیروری مییباشید .نوام اسوتاد
راهنمای رساله ،نام استاد خارجی و نام دانشگاه محل تحصیل حتماً باید در مجالت معتبور ذکور
شود (مورد تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه و
توجه :چنانچ دانشجویان  7ماه از فرخت صیقهقاصی استفاده نمایند الزم است یک مقادی ارائی نماینید و در خیورم
استفاده  8ماه یا بهشتر ارائ  2مقاد در مجالم معتدر بهن ادمللی چاپ شده اداامی است.
 یمک هاین ی دانشجویان متأهل ههچ صفاوصی با دانشجویان مجرد ندارد و افاای نخواهد یافت. ثدت نام و ا واحد رساد در نهمتال هایی ی دانشجو در فرخت صیقهقاصی ارج بی سیر مییبیرد ،اداامییاست.

*** مهم:
نظر ب هماهنگی از سوی وزارم ؛ واهشمند است از مراجع حضوری برای پهگهری و دریافت
نام حمایت مادی ب لهر از روزهای یکشند و س شند هر هفت از سا ت  8.30دغایت 11
ودداری فرمایهد.الزم ب صوضه است نام های متقاضهان فقط در روزهای م یور ب سازمان
ارسال می گردد و از ارسال نام ارج از بازه زمانی و یا صوسط دانشجویان متقاضی جدا
مع وریص.ج ت پهگهری صلفنی نها از طریق شماره  61112654اقدام نمایهد .

قابل توجه همکاران محترم ادارات خدمات آموزشی
الزم است یله مدارک و متتندام پس از بررسی در خورم احیراز شیرایط ؛ بیا صایهید معیاون میتیرم
زموزشی و صیلهالم صکمهلی و پس از اسکن در پرونده ادکترونهکی با نامی مم یور شیده بی ایین اداره ییل
ارسال گردد .واهشمند است از صیویل اخل مدارک و متتندام ب دانشجو ج ت صیویل ب اداره ییل جیدا
ودداری گردد .اخل مدارک ب انضمام نام پس از ثدت در دبهر ان متتقهما صوسط نام رسیان ادارام بی
اصاق  307طدق سوم سا تمان معاونت زموزشی دانشگاه گردد.
اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

