
از استاد پذيرنده فرصت تحقيقاتي ) دعوتنامه(اخذ پذيرش 
)در خصوص جزئيات، به توضيحات پيوست مراجعه گردد(

فرصت تحقيقاتي و تحويل آن به گروه آموزشي 101تكميل كاربرگ 

استفاده از فرصت تحقيقاتي دكتريفرآيند 

شگاه با استفاده موافقت گروه آموزشي، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي دان
دانشجو از فرصت تحقيقاتي

و درج شماره حساب) براي فرصت خارج(بر اساس اطالعات گذرنامه  103و  102تكميل كاربرگهاي 

102و  101اخذ تأييد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه براي كاربرگ هاي 

سند تعهد محضري بر اساس مصوبات موجود
)  مراجعه گرددبه توضيحات پيوست در خصوص جزئيات (

تكميل ساير مدارك مطابق با جزئيات مندرج در پيوست
ثبت نام در سامانه سجاد و بارگذاري مدارك و تحويل دو نسخه از مدارك به كارشناس فرصت

)براي فرصت تحقيقاتي خارج از كشور(اخذ نامه حمايت مالي 

)براي فرصت تحقيقاتي خارج از كشور(بارگذاري تصوير ويزا و بليط در سامانه سجاد
)مطابق جزئيات مندرج در پيوست(ارائه تصوير گذرنامه، ويزا و بليط به كارشناس فرصت 

دريافت وجه حمايت مالي براي فرصت تحقيقاتي خارج از كشور، استفاده از فرصت تحقيقاتي

ه در سامانه بازگشت به كشور پس از گذراندن فرصت تحقيقاتي خارج، بارگذاري بليط و تصوير گذرنام
سجاد براي استفاده كنندگان از فرصت تحقيقاتي خارج از كشور 

انجام فرآيند تسويه حساب
)در خصوص جزئيات به توضيحات پيوست مراجعه گردد(



  پيوست فرآيند استفاده از فرصت تحقيقاتي دكتري

  

  :متقاضي شرايط

  :دانشجوي مقطع دكتري متقاضي فرصت تحقيقاتي بايستي داراي شرايط زير باشد

  دانشجوي دكتري روزانه دانشگاه باشد.   -1

و تعلق ط دانشجدر صورت اخذ ويزا تسهيالت ارزي با تقبل هزينه توس) شبانه( شاغل به تحصيل نوبت دوم دانشجويانتبصره:  به 

  گيرد.مي

  )مندرج در جدول ذيل (آزمون هاي ملي و بين المللي نمره آزمون زبان درصد از  50 حد نصاب احراز -2

  MSRT TOLIMO  IELTS  TOEFLE(PBT)  TOEFLE(IBT)  آزمون

 حدنصاب نمره

  (فرصت خارج)

50  480  5  480  60  

حد نصاب 

  نمره(فرصت داخل)

40  384  4  384  48  

   

  دانشگاه بررسي مي شود.  تحصيالت تكميلي عتبار مدرك زبان در زمان تاييد مدارك فرصت توسط كارشناسصره: اتب

آزمون جامع خود را با موفقيت گذرانده و طرح تحقيق پيشنهادي وي نيز در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مصوب  ،متقاضي -3

  شده باشد.

  وع تحصيل بيش از سه سال نگذشته باشد.از شر ،در هنگام تاييد مدارك توسط دانشگاه-4

گاه وببراساس دانشگاه هاي معتبر مذكور در ( هم راستا با موضوع رساله خود از يكي از دانشگاه هاي معتبرقاضي در زمينه اي تم-5

  يا دعوتنامه دريافت كرده باشد.پذيرش نامه  وزارت علوم)

، تاريخ شروع  به مدت شش ماه باشد كه در با متقاضي در زمينه رساله وي ريتبصره: دعوتنامه شامل موافقت استاد خارجي با همكا

  ئيس مؤسسه يا دانشگاه رسيده و تاريخ شروع دوره آن منقضي نشده باشد.وشته شده و به تاييد رنمؤسسه يا دانشگاه خارجي سربرگ 

ه ب  و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ، دانشكدهتقاضاي استفاده از فرصت وي در شوراي تحصيالت تكميلي گروه آموزشي -6

، براي فرصت داخل ذكر مؤسسه محل تحقيق، (براي فرصت خارج ذكر كشور دانشگاه و تاريخ شروع و پايان الزامي است تصويب برسد.

  )نام استاد راهنماي فرصت ضروري است.

  مدارك مورد نياز:

ييد استاد راهنما و ) توسط دانشجو به دقت و بدون خط خوردگي تايپ شود و نيز به تا103،102،101كاربرگ هاي فرصت (-1

  برسد.دانشكده مسئول پژوهشي دانشكده و معاون آموزشي يا معاون پژوهشي 

  رو گرفت صورتجلسه آزمون جامع -2

  روگرفت صورتجلسه دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري -3

ماه و سال و تاييد رئيس آن  قيد تاريخآرم مؤسسه يا دانشگاه،  نامه پذيرش از يك دانشگاه خارجي مورد تاييد وزارت علوم با  -4

  يا مؤسسه دانشگاه

  (تا زمان عزيمت نبايد دو سال از تاريخ آزمون گذشته باشد) زمون زبان انگليسيآ نمره گواهي-5



تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمي به همراه  (تعهد مالي يا دانشجويي وثيقه ملكييا  كارمندي به يكي از دو صورت سند تعهد -6

يان بورسيه دانشجوومان ب)با قيد مبلغ تعهد: الف) دانشجويان روزانه مبلغ بيست ميليون ت ضامنين) بانضمام احكام كپي سند تعهد

  چهل ميليون تومانمبلغ 

  تبصره : در مورد ضامنيني كه نمي توانند حكم كارگزيني ارائه نمايند، گواهي اشتغال به كار آنها ضميمه شود.

كه  ودش تبصره: در صورتي كه دانشجو متقاضي ريز نمرات تاييد شده باشد براي هر مقطع ده ميليون تومان به مبلغ تعهد افزوده مي

  تعهدنامه قيد شود. 6حتماً بايد كل مبلغ در بند اول تعهد نامه و مبالغ تعهد جهت دريافت ريز نمره مجدداً در بند 

  (فرصت خارج)روگرفت صفحه اول گذرنامه معتبر -7

   (فرصت داخل)رو گرفت كارت ملي(پشت و رو)-8



  ثبت نام در پرتال سازمان امور دانشجويان

 و كد رهگيري نمايد بارگذاريسازمان امور دانشجويي پرتال تكميلي كليه مدارك فوق را اسكن كرده و در دانشجوي تحصيالت 

كارشناس فرصت تحقيقاتي دانشگاه و معاون آموزشي يا مدير تحصيالت تكميلي مدارك را تاييد و به سازمان امور  دريافت كند.

  دانشجويان ارسال مي كنند.

اه نماينده دانشگ وي را به نماينده دانشگاه تحويل مي دهد.ورت تاييد مدارك دانشجو نامه حمايت مالي سازمان امور دانشجويي در ص

  نامه حمايت مالي را براي تهيه بليط و ويزا به دانشجو تحويل مي دهد.

  اقدامات دانشجو پس از دريافت نامه حمايت مالي:

  با قيد شماره حساب بانكي 3فرم شماره ارائه تصوير گذرنامه، ويزا، بليط، 

  ) grad_school@birjand.ac.irايميل نمايد( پست الكترونيكي تحصيالت تكميليدانشجو مي تواند كليه مدارك فوق را به 

  مدارك را به سازمان ارسال خواهد كرد. كارشناس دانشگاه پس از تاييد معاون آموزشي يا مدير تحصيالت تكميلي

  تذكر چند نكته:

چنانچه پس از دريافت نامه حمايت مالي به هر علتي تاريخ خروج از كشور تغييريابد، الزم است نامه حمايت  مالي قبلي به انضمام  -1

 ،گاهراي تحصيالت تكميلي دانشدانشكده مجدداً براي تصويب در شو وفرمها و صورتجلسه شوراي تحصيالت تكميلي گروه آموزشي 

 به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود. پس از تاييد مدير تحصيالت تكميلي يا معاون آموزشي دانشگاه،  دانشجو مجددًا 

  . وبگاه سازمان امور دانشجويان بارگذاري نمايد درفرمهاي تاييد شده و مدارك الزم را 

  ر كند الزم است تعهد نامه محضري نيز بر اساس كشور جديد اصالح شود.(محل تحقيق) تغيي اگر كشور مقصد

اگر دانشجو به هر دليل موفق به استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت نشود، الزم است انصراف خود را كتباً به مديريت تحصيالت -2

عودت دهد. ضمناً ضروري است انصراف نيز نسخه هاي حمايت مالي خود را  اتكميلي اعالم نموده و براي تسويه حساب نسخه ي

  دانشجو به تاييد استاد راهنماي داخل و رئيس دانشكده برسد.

  

  

  

  مدارك الزم براي تسويه حساب:

  فرم گزارش تحقيقات انجام شده توسط دانشجو با تاييد استاد راهنماي داخل و رئيس دانشكده-

كه اين گزارش نيز بايد به تاييد استاد راهنماي داخل و رئيس  خارج از كشوراي از استاد راهنمگزارش و تاييد تحقيقات انجام شده  -

  دانشكده برسد.

  بليط رفت و برگشت-

 رسيد پرداخت بيمه-

  ورود و خروج تصوير ويزا و گذرنامه  با مهر  

  تمديد كرده اند. به انضمام مقاله پذيرفته شده در مجالت معتبر براي دانشجوياني كه فرصت شش ماهه خود را 104فرم -

  

  شرايط پذيرش مقاله و تمديد  مدت فرصت تحقيقاتي

نام استاد راهنماي داخل و خارج -3مقاله وي بايد در مجله معتبر علمي پذيرش يا چاپ شده باشد.  -2دانشجو نويسنده اول باشد. -1

  نام دانشگاه محل تحصيل در مقاله قيد شده باشد.-4در آن قيد شده باشد. 

  دانشجو براي تمديد فرصت تحقيقاتياقدامات 



ماه) داشته باشد، الزم است يك ماه قبل از اتمام  3به مدت  در مواردي كه دانشجو قصد تمديد فرصت تحقيقاتي خود را (حداكثر

يالت تحص دانشجو ابتدا مقاله را به دانشگاه ارائه و پس از تاييد مقاله توسط معاونت پژوهشي/معاونت آموزشي/مديردوره شش ماهه، 

را با تاييد استاد راهنماي داخل وشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به مديريت تحصيالت خود درخواست تمديد فرصت  تكميلي،

پس از بارگذاري در سامانه سجاد توسط دانشجو، يعني همه مستندات  تكميلي دانشگاه ارسال كند، تا مراحل تمديد فرصت انجام شود.

، ازمانبه س الزم به ذكر است جهت ارائه مقالهشي و تحصيالت تكميلي به سازمان امور دانشجويان ارسال شود. با تاييد معاونت آموز

  روز الزامي است و پس از تاييد شوراي مركزي بورس قابل اجرا است. 180اقامت بيش از 

  

  تذكرات:

  ام مي شود.اعالم سهميه ي دانشگاه توسط سازمان امور دانشجويان در ارديبهشت ماه انج -

براساس تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره اعالم سهميه به دانشكده هاي مجري دوره دكتري (بديهي است توزيع سهميه  -

  دكتري خواهد بود.

ه هاي به گرو دكتري متقاضي فرصت تحقيقاتي، پس از تاييد استاد راهنما براي طرح در جلسه گروه دانشجوياناوليه درخواست  -

  ري تحويل داده شود.مج

براساس دعوتنامه ( در صورتجلسه گروه نام دانشجو، محل تحقيق وي (كشور و دانشگاه يا مؤسسه) و زمان احتمالي شروع فرصت-

  قيد شود.استاد راهنماي فرصت) 

رات ضي ريز نمكه دانشجو متقامشخصات بر اساس گذرنامه پر شود. جدول مربوط به مقاطع تحصيلي در صورتي پر شود  102فرم -

  تاييد شده باشد.

 


