
 
 

   تحقيقاتیکوتاه مدتاستفاده از  فرصت 
 )خارج از کشور ماهه ٦(

 
حمايت و تقويت دوره های دکترای  با توجه به اهميت ارتباط علمی دانشگاههای داخل با دانشگاههای معتبر خارج از کشور و   

 . تحقيقاتی بنا نهاده شدخارج ازکشور ؛ دوره های کوتاه مدت داخل و استفاده و انتقال آخرين دستاوردهای علمی در
تقويت و ارتقای  شکل سنتی جوابگوی نياز کشور نبوده و با توجه به محدوديت های ارزی و با تاکيد بره ب از آنجائيکه اعزام   

 .نظر ميرسيده مدت الزم ب دوره های دکتری با تمرکز بر پروژه های تحقيقاتی ، دوره های کوتاه
گردش کار اداری و حذف موارد زائد انجام و در راستای سياست  ينگونه دوره ها و بهينه سازیلذا بررسی علمی و مديريتی ا   

راهنمای جامع  تفويض امور اجرايی به دانشگاهها با اصالح آيين نامه مربوط در ابتدا بصورت دفترچه تمرکز زدايی وزارت علوم و
دانشگاه محل تحصيل دانشجويان می توانند نسبت  ين اساسبر ا.و سپس بصورت يک دستورالعمل کلی به دانشگاهها ابالغ شد

 .اقدام نمايند به معرفی افراد واجد شرايط طبق مقررات
 

 : شرايط استفاده از دوره فوق الذکر
 ؛دانشجو امتحان جامع را گذرانده باشد .١
 ؛نگذشته باشد از تاريخ شروع دوره بيش از سه سال و نيم .٢
وده و اصل پذيرش در سربرگ دانشگاه مورد نظر و شامل تاريخ شروع دوره ق شده بپذيرش ارائه شده از کشورهاي تواف .٣

 و مدت آن باشد؛
  )فرم پيوست (تکميل فرم تقاضای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتی .٤

وزارت _ اداره کل بورس وامور دانشجويان خارج توسط دانشگاه محل تحصيل ، وتاييد آن توسط ارسال مدارک الزم پس از    
حکم "و پس از انجام امور مربوطه منظور اخذ ويزا بعمل می آيده مقتضی جهت معرفی دانشجو ب اقدام ,علوم، تحقيقات و فناوری

 .شود برای دانشجو صادر می" ماهه تحقيقاتی٦بورس 
 .ر مراجعه فرمائيد به آدرس زيوزارت علوم، تحقيقات و فناوری_ برای کسب اطالعات بيشتر به وب سايت اداره بورس داخل
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 يان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتیمشخصات و اطالعات مربوط به دانشجو
 

 
                 

 :مشخصات فردي دانشجو: الف
 : نام خانوادگي-٢:                                     نام-١
 : تاريخ و محل تولد-٥:                      شماره شناسنامه-٤                               : نام پدر-٣

   معافيت تحصيلي             معافيت غير تحصيلي    ه        خدمت نكردخدمت كرده :  وضعيت نظام وظيفه-٦
 :  محل و نوع استخدام-٨:                         وضعيت استخدامي-٧
 : تلفن هاي تماس -١١:                  تعداد فرزندان-١٠متاهل                         / مجرد:     وضعيت تاهل-٩

 : پست الكترنيكي -١٣:                                                                                      نشاني پستي-١٢
 

 :وضعيت تحصيلي دانشجو) ب
 هاي اجرايي               بورسيه دستگاههاي تحت پوشش وزارت علوم            بورسيه دانشگاههزينه شخصي :            نوع دانشجو-١٤
 ):بورس دهنده(دستگاه محل خدمت/ دانشگاه-١٦:                                               دانشگاه محل تحصيل-١٥
 : گرايش تحصيلي دوره دكتري-١٨:                                           رشته تحصيلي دوره دكتري-١٧
 :                     تاريخ شروع به تحصيل -٢٠:                                                          تاريخ گذراندن امتحان جامع-١٩
 )ذكر ماه و سال الزامي است(نامه دوره دكتري   پايان تاريخ احتمالي دفاع از-٢١
               ندارد دارد  :          دانشجو حد نصاب نمره زبان مورد قبول اين دانشگاه را براي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي -٢٢
 

 مشخصات پذيرش تحصيلي دوره كوتاه مدت تحقيقاتي )پ
 :كشور:                                           گاه يا دعوتنامه همكاري علمي از موسسه تحقيقاتي پذيرش تحصيلي از دانش-٢٣
 :           تاريخ شروع دوره تحقيقاتي-٢٥:                                      طول مدت انجام تحقيق-٢٤
   :                            عنوان و موضوع پروژه تحقيقاتي-٢٦
 باشد             نميباشد  مورد تاييد مي:             همگني پذيرش ارائه شده با موضوع پروپزال تصويب شده-٢٧
 باشد      ضروري نميباشد   استفاده دانشجو از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي  ضروري مي-٢٨

ايي معرفي گرديده و پذيرش دريافت نمايد كه آن دانشگاه با دانشگاه مبدا ارتباط ه هاي تحقيقاتي دانشجو به دانشگاه شود براي انجام دوره  توصيه مي-
 .علمي داشته و موجب توسعه دانش و فناوري براي دانشگاه داخل گردد

 :                      نام و نام خانوادگي استاد راهنما.               باشد صحت مندرجات فرم مورد تاييد اينجانب مي
 : امضاء :                                                                                                                                      تاريخ       

 
 :امضاء :                  ريخ تا:                                                       نام و نام خانوادگي مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده

 

 :شي يا معاونت تحصيالت تكميلي دانشگاهزمعاونت آمو) ت
 .باشد نامه همكاري علمي از موسسه تحقيقاتي خارجي فوق مربوط به دانشجو مورد تاييد مي دعوت/ پذيرش تحصيلي از دانشگاه  ) ١ (-٢٩
 .حقيقاتي سپرده استدانشجو تعهدات الزم را جهت دوره كوتاه مدت ت ) ٢ (-٢٩
 . باشد نامه مربوطه براي استفاده از دوره كوتاه مدت تحقيقاتي دارا مي دانشجو شرايط را بر اساس آيين ) ٣ (-٢٩
 مهر وامضاء معاونت آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشگاه.                        باشد  مورد تاييد مي٢٩-١ و ٢ و ٣هاي   بند-٣٠

 
 :مهر:                                 امضاء :                                                                                            تاريخ            


