راهنمای مراحل تكمیل مدارك جهت استفاده ازفرصت كوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دكتری

هذاسن الصم:
الف :برای كلیه دانشجویان (متقاضی خارج از كشور و یا داخل كشور)
 .1پزیشش اخز ضذُ اص داًطگاُ همصذ (فْشست داًطگاُّای هوتاص دس وتاب ًظام اسصضیابی هذاسن تحصیلی لابل
دستشس دس پَستال ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی هیباضذ).
توضیح : 1اگش پزیشش اخز ضذُ اص پژٍّطگاُّا یا اص داًطگاُّای خاسج اص فْشست داًطگاُّای هوتاص هیباضذ ،اػتباس ػلوی
آى هشوض بایستی تَسظ گشٍُ آهَصضی هشبَعِ ٍ ضَسای تحصیالت تىویلی داًطىذُ تأییذ ضذُ باضذ.
توضیح : 2اگش پزیشش اخز ضذُ اص داًطگاُّا ٍ هؤسسات داخل وطَس است ًاهِ بِ ػٌَاى هؼاًٍت آهَصضی ٍ تحصیالت
تىویلی داًطگاُ تْیِ گشدد.
 .1تىویل واسبشي اعالػات داًطجَ (بِ فاسسی) – (فشم ضواسُ  *101یه صفحِ پشیٌت گشفتِ ضَد).
 .2تىویل واسبشي تؼْذًاهِ استشداد اضافِ دسیافتی اسص ٍ سیال( -فشم ضواسُ *)103
 .3صَستجلسِ گشٍُ آهَصضی هبٌی بش هَافمت با دٍسُ فشصت وَتاُ هذت تحمیماتی
 .4تصَیش واست هلی
 .5وپی ابالؽ بَسس بشای داًطجَیاى بَسسیِ ٍ ّیأت ػلوی (دس صَست ػذم اسائِ حىن بَسس ،دس واسبشي اعالػات
داًطجَ گضیٌِ ؿیشبَسسیِ اًتخاب گشدد).
 .6تصَیش گضاسش جلسِ دفاع اص پیطٌْادی پژٍّطی
ً .7اهِ داًطىذُ هبٌی بش هؼشفی داًطجَ بشای فشصت وَتاُ هذت تحمیماتی ضص هاِّ بِ اًضوام بٌذّای فَق الزوش
(دس صَستی وِ هحل تحمیك ،داخل وطَس است ٍضؼیت ػلوی داًطگاُ یا هؤسسِ بایستی هَسد تاییذ گشٍُ هشبَعِ
باضذ ٍ دس ایي ًاهِ لیذ گشدد) .بِ هذیشیت تحصیالت تىویلی داًطگاُ اسسال ضَد (.فشم ضواسُ  103 ٍ 101بِ
صَست فیضیىی)
.8

تؼْذ ًاهِ هحضشی بِ ّوشاُ احىام واسگضیٌی بشابش اصل ضذُ ضاهٌیي دس تؼْذ واسهٌذی یا وپی بشابش با اصل ضذُ
سٌذ هلىی دس تؼْذ ٍثیمِ هلىی*

ب :صرفاً برای دانشجویان اعسام به خارج
 .1تىویل واسبشي اعالػات هشبَط بِ گزسًاهِ (فشم ضواسُ *)102
 .2تىویل واسبشي دالیل تَجیْی (بشای وطَسّای آهشیىا ٍ واًادا)*
 .3وپی هذسن صباى هَسد تأییذ ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی

* فشمّای هشبَعِ اص http://edu.alzahra.ac.ir/tabid/413/Default.aspx :لابل دسیافت هی باضذ.

سغح ًوشات صباى لابل لبَل بشای ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی جْت استفادُ اص فشصت تحمیماتی ضص هاِّ بِ ضشح
ریل هیباضذ.
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بذیْی است با تَجِ بِ اػتباس هذاسن لبَلی دس ایي آصهَىّا ،وِ اص صهاى صذٍس  2سال است ،صهاى اػضام داًطجَ بایذ دس باصُ
صهاًی اػتباس ایي هذاسن لشاس داضتِ باضذ.
توضیحات:
 .1حوایت هالی صشفاً بشای داًطجَیاى سٍصاًِ اًجام هیضَد .داًطجَیاى ًَبت دٍم ٍ پشدیس بیي الولل دس صَست توایل
اػضام با ّضیٌِ ضخصی پس اص اخز سٍادیذ ،دس باصُ لاًًَی ًسبت بِ تطىیل پشًٍذُ الذام ٍ سپس جْت دسیافت اسص
دٍلتی بِ ٍصاست هؼشفی هیضًَذ.
 .2اخز پزیشش اص وطَسّای حَصُ بشیتاًیا هوٌَػیت داسد.
 .3پس اص تطىیل پشًٍذُ ٍ صذٍس ًاهِ حوایت هالی التیي تَسظ ٍصاست ،داًطجَ تا پایاى  48هاُ فشصت داسد جْت اخز
سٍادیذ ٍ خشٍج اص وطَس الذام ًوایذ.
 .4حذاوثش صهاى تطىیل پشًٍذُ بشای هتماضیاى خاسج اص وطَس  36هاُ ٍ بشای هتماضیاى داخل وطَس  42هاُ اص صهاى ضشٍع
بِ تحصیل هیباضذ .دس صَستیىِ داًطجَ دس هَػذ همشس ( 36هاُ اص ضشٍع تحصیل) ًتَاًستِ ًسبت بِ تطىیل پشًٍذُ
الذام ًوایذ ،دس صَست اخز سٍادیذ دس صهاى بالیواًذُ ( 48هاُ اص ضشٍع بِ تحصیل) پشًٍذُ داًطجَ جْت تصوینگیشی
بِ ساصهاى اهَس داًطجَیاى اسسال هیگشدد .دس ایي صَست داًطجَ بذٍى دسیافت ًاهِ حوایت هالی ًسبت بِ اخز
سٍادیذ الذام هیوٌذ.
 .5استاد ساٌّوا ٍ هطاٍس ًویتَاًذ بِ ػٌَاى استاد ساٌّوای دٍسُ فشصت تحمیماتی اًتخاب گشدد.
 .6پزیشش اخز ضذُ اص وطَسّای آهشیىا یا واًادا صشفاً با دالیل تَجیْی ٍ با اهضای استاد ساٌّوا بِ ػٌَاى هذیش هحتشم
گشٍُ هشبَعِ ٍ تأییذ ایطاى لابل بشسسی است( .واسبشي هشبَعِ دس سشبشي ًاهِّای اداسی داًطىذُ پشیٌت گشفتِ ضَد).
ً .7ظش بِ ایٌىِ هذاسن عبك ضیَُ ًاهِ دس اٍل ٍ پاًضدّن ّش هاُ بِ ٍصاست تحَیل هیگشدد ،لزا هتماضیاى بایستی تا یه سٍص
لبل اص آى هذاسن خَد سا تحَیل ًوایٌذ .هذاسوی وِ دیشتش تحَیل گشدد دس ًَبت بؼذی اسسال خَاّذ ضذ.
 .8پاسخ ًاهِّا اص ٍصاست دس اٍل ٍ پاًضدّن ّش هاُ تحَیل ًوایٌذُ داًطگاُ دس ٍصاست هیگشدد وِ ضاهل ًاهِ التیي هبٌی بش
حوایت هالی ٍ ًاهِّای آصادساصی هذسن تحصیلی هیباضذ وِ داًطجَ اص دفتش تحصیالت تىویلی داًطگاُ دسیافت
هیداسد( .ایي هذاسن چٌذ سٍص بؼذ بِ داًطگاُ هیسسذ).
 .9اگش هذسن واسضٌاسی اسضذ ی ا هذسن واسضٌاسی ٍ یا ّش دٍ هَسد ًیاص داًطگاُ همصذ یا سفاست آى وطَس باضذ ،بشای
دسیافت ًاهِ آصادساصی هذاسن تحصیلی اص ٍصاست هتبَع ػالٍُ بش تىویل جذٍل فشم  ،102سٌذ تؼْذ هشبَط بِ ضشح
ریل تٌظین گشدد:


ػٌَاى همغغ دس سغش اٍل بٌذ  ٍ 6هبلؾ آصاد ساصی (ّش همغغ  100/000/000سیال) دس سغش سَم بٌذ  6فشمّای
تؼْذ لیذ گشدد.



اگش ًیاصی بِ آصاد ساصی هذسن تحصیلی ًویباضذ جای خالی با خظ تیشُ پش گشدد.
.

بذیْی است یه ًسخِ اص ًاهِ آصادساصی هذسن بِ داًطگاُ هحل تحصیل اسسال ٍ یه ًسخِ بِ داًطجَ تحَیل
هیگشدد.
 .10هبلؾ تؼْذ ّضیٌِّای فشصت تحمیماتی بشای داًطجَیاى بَسسیِ  400/000/000سیال ٍ بشای داًطجَیاى ؿیشبَسسیِ
 200/000/000سیال هیباضذ.
مراحل انجام فرآیند:
 .1داًطجَ پس اص تىویل هذاسن بِ ّوشاُ ًاهِ سسوی اص عشیك هؼاًٍت داًطىذُ بِ داًطگاُ هؼشفی هیگشدد.
 .2داًطجَ جْت تاییذ سٌذ تؼْذ بِ دفتش حمَلی داًطگاُ هؼشفی هیگشدد .اسائِ احىام واسگضیٌی بشابش با اصل ضذُ
ضاهٌیي دس تؼْذ واسهٌذی ٍ اسائِ وپی بشابش با اصل ضذُ سٌذ هلىی دس تؼْذ ٍثیمِ هلىی بِ دفتش حمَلی داًطگاُ
الضاهی است.
توضیح  :1دفاتش اسٌاد سسوی هی تَاًٌذ ػٌَاى سٌذ سا سند تعهدنامه دانشجویی اًتخاب ًوایٌذ .دس ایي صَست ّضیٌِ سٌذ،
داًطجَیی هحاسبِ هیگشدد .ػٌَاى سند تعهدنامه غیرمالی هَسد تاییذ دفتش حمَلی ساصهاى اهَس داًطجَیاى ًویباضذ.
توضیح  :2الصم بِ روش است وِ عبك هفاد سٌذ تؼْذ اخز ضذُ ،بشای لـَ سٌذ هزوَس اسائِ گَاّی اًجام واس ،دٍ بشابش هذت
استفادُ اص تسْیالت ،الصم است ٍ تا اسائِ گَاّی هزوَس ،لـَ سٌذ هیسش ًویباضذ .بذیْی است هجَص لـَ سٌذ هزوَس پس اص
اسائِ هذاسن الصم بِ داًطگاُ ٍ تَسظ اداسُ ول بَسس صادس هیگشدد.
 -2ولیِ هذاسن بؼذ اص تىویل بِ واسضٌاس تحصیالت تىویلی داًطگاُ تَسظ داًطجَ اسائِ ضذُ ٍ پس اص تاییذ واسضٌاس دس
سامانه سجاد به آدرس http://www.saorg.ir :بارگذاری می شود.

 .3پس اص اسسال هذاسن ٍ دسیافت ًاهِّای حوایت هالی ،داًطجَ هَظف است ًسبت بِ اخز ٍیضا الذام ًوَدُ ٍ
تصَیش آى سا بِ ّوشاُ تصَیش بلیظ خشیذاسی ضذُ بِ واسضٌاس تحصیالت تىویل داًطگاُ تحَیل ًوایذ .هذاسن بِ
ساصهاى اهَس داًطجَیاى اسسال ضذُ ٍ بشایي اساس حىن هشبَعِ صادس ٍ داًطجَ جْت دسیافت ًاهِ هؼشفی بِ
باًه بِ هؼاًٍت پطتیباًی ٍ هالی ساصهاى اهَس داًطجَیاى هشاجؼِ هیًوایذ.
 .4داًطجَ پس اص هشاجؼت ،بایذ جْت تسَیِ حساب ،تصَیش هذاسن ریل سا تحَیل هذیشیت تحصیالت تىویلی
داًطگاُ (واسضٌاس تحصیالت تىویلی داًطگاُ) ًوایذ( .بذیْی است دس صَست ػذم تسَیِ حساب ایي دٍسُ،
هذسن فاسؽ التحصیلی داًطجَ صادس ًخَاّذ ضذ).


تصَیش صفحِ اٍل گزسًاهِ



تصَیش صفحِ سٍادیذ



تصَیش صفحِ هْش خشٍج ٍ ٍسٍد بِ وطَس



تصَیش بلیظ سفت ٍ بشگطت



گضاسش واس اسائِ ضذُ تَسظ استاد فشصت ٍ استاد ساٌّوای اصلی



بیوِ
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهراء

(س)

