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  1398فرايند بررسي درخواستهاي فرصت مطالعاتي به خارج از كشور دانشجويان دكترا در سال 

  17/11/97مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ 

  

  متقاضي: دكتراي شرايط الزم براي دانشجويان

 رانده باشد.خود را با موفقيت گذ 1آزمون جامع پژوهشي كه 1395ورودي سال  -1

 98ماه  ارديبهشت 15تا اخذ دعوتنامه رسمي از دانشگاه معتبر خارجي  -2

 وي موافقت استاد راهنما و دانشكده با اعزام -3

  روند اقدام:

واجد  95براي دانشــكده ها خطاب به دانشــجويان دكتراي  دانشــگاه ارســال نامه اي از تحصــيالت تكميلي -
 :اينكه شرايط و اساتيد راهنما مبني بر

، مدارك 98ماه  ارديبهشت 15 تادانشـجويان متقاضـي اسـتفاده از فرصـت مطالعاتي خارج از كشـور فرصت دارند      «
شامل دعوتنامه ارسالي از دانشگاه مقصد، كپي گواهي مدرك زبان و كاربرگ تكميل شده فرصت مطالعاتي كه توسط 

 »استاد راهنما تاييد شده است را به تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهند.

 موارد را در شوراي تحصيالت ،دهحصـيالت تكميلي دانشـكده با بررسي اوليه كليه درخواستهاي دريافت ش  ت -
تكميلي دانشـكده بر اسـاس شـاخصـهايي كه مورد نظر و اهميت آن دانشــكده است مورد بررسي و ارزيابي     

ــتها را اولويت بندي نموده و تا تاريخ  ــيالت  98ارديبهشـــت  30نهايي قرار داده و كل درخواسـ براي تحصـ
 تكميلي دانشگاه ارسال نمايد.

د نظر شاخصهاي مور تعيينبا  به محض ابالغ اين مصوبه،: الزم است تحصيالت تكميلي دانشكده ها تبصره
كه توسـط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده   آن دانشـكده  متقاضـي اولويت بندي دانشـجويان   جهتخود 

 ع دانشجويان دكترا برسانند.در اسرع وقت به اطال ، اين شاخصها رامشخص و تصويب شده است

ي و شاخصهاي بر اسـاس ليسـت متقاضيان واجد شرايط ارسالي از دانشكده ها،  گاه تحصـيالت تكميلي دانشـ   -
هر دانشـكده، ماهيت رشته هاي دانشكده (مثال عملي يا نظري بودن يا   95تعداد دانشـجويان ورودي   مانند

اختصاص ظرفيت براي هر دانشكده جهت  را "ينسبتضـريب  "هزينه بر بودن) و سـاير عوامل موثر ديگر،  
 .)98خرداد ماه  15(حداكثر تا  مشخص مي كند

بر اساس تحصيالت تكميلي دانشگاه ، 98به محض مشخص شدن ظرفيت فرصت مطالعاتي دانشگاه در سال  -
نسـبت تعيين شـده براي هر دانشــكده، ليســت دانشــجويان داراي اولويت اعزام را مشخص كرده و   ضـريب  



ه در اســـرع وقت به اطالع مشـــخص مي كند. اين مســـال متقاضـــياناز بقيه  نيز همچنين ليســـت رزروي
 دانشجويان هر دو ليست رسانده مي شود.

نســبت به تكميل  )پس از اعالم روز كاري 10حداكثر الزم اســت در اســرع وقت ( ،دانشــجويان حائز اولويت -
 مدارك اقدام كرده تا پرونده ايشان به وزارت علوم ارسال شود.

 تهيه ويزا و بليط اقدام كند. به محض تاييد درخواست دانشجو توسط وزارت علوم، دانشجو بايد نسبت به -

 صــدور نامهموفق به اخذ ويزا نشــود، اين دانشــگاه اقدامي براي  98در صــورتي كه دانشــجو تا پايان ســال  -
  انجام نخواهد داد. جديد (جهت تمديد تاريخ يا تغيير كشور) حمايت مالي


