
 بسمه تعالی                                                     

 

 «کشور(خارج ازفرصت تحقیقاتی کوتاه مدت ) فرایند اجرایی»

 تهراندانشگاه 
 

 و ضوابط:شرایط الف( 
  :متقاضی الزم است شرایط ذیل را دارا باشد

/ بورسیه  دانشیگاه و موستیام زمیوزل  یادی و دسیتگاه ای         های حضوری دانشگاه دوره تمام وقتدانشجوی  -1

 باشد. اجرایی

؛ وییاا : ب  دانشجویان واجد شرایط شیالل بی  صیلیهل در دوره دیتیری نوبیت دوم هشیدان و در خیورم ا ی          تبصره

 صت هالم ارزی با صقدل هاین  صوسط دانشجو صعلق می گهرد.
 

براساس ززمون های  بهن ادمللیوهملی و زبان رام ززمون های دارا بون حد نلاب نم -2

:MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTs 

MSRT TOLIMO IELTS TOEFL 
.PBT 

TOEFL 
.IBT 

50 480 5 480 60 

 

 صدلره:برای یشورهای لهر انگلهتی زبان؛ ارائ  مدرک معتدر زبان زیادمهک موستام زن یشور ضروریتت.

 قابل قدول نهتت. صیویل صلویر اخل مدرک زبان اداامی است.صایهدی  زبان -

 
همگنی پ یرل ارائی   شیده   ر  لوص داوم استفاده از دوره فوق و دپردیس / دانشکده ...   استاد راهنما  صایهدی  -3

 با موضوع پرپوزال صلویب شده.

 از شروع صیلهل وی گ شت  باشد. سه سال حداکثر صایهد استاد راهنمای دا ل در  لوص هنگام در واست -4

 صایهد دستگاه بورس دهنده در خورصی ی  دانشجو بورسه  سایر دستگاه ای اجرای باشد. -5

در واست دانشجو منوط ب  گ راندن ززمون جامع و صلویب پروپوزال و حدایثر صیا پاییان صیرم ششیص صیلیهلی       -6

 .امکانپ یر است

 ارج از یشور بیر  دانشگاه ویا موست  زموزل  ادی ، پژوهشی داشتن پ یرل صیلهلی یا د وم نام  همکاری از  -7

 .اساس یشورهای ذیر شده در شهوه نام  وزارم  لوم 

 ب   انواده دانشجو فقط صت هالم لهر ارزی و ریادی صعلق می گهرد. -8

بی    ماه قدل از صاریخ  روج باید ازسوی پردیس / دانشکده ها 2صقاضای ملوب و مدارک و متتندام زن ؛ حداقل  -9

 اداره یل  دمام زموزشی دانشگاه ارسال گردد.

 

 
 



  :مدارك مورد نیاز

 103؛102؛101فرم های  صکمهل  -1

 دانشکده :پردیس/حکص صلویب  نوان و موضوع رساد  در  -2

 گواهی امتیان جامع -3

 از یک دانشگاه معتدر  ارج از یشور ه مورد صایهد وزارم  لومو با قهد صاریخ ماه و سال   پ یرلاخل نام   -4

 و ملوب  شورای زموزشی و صیلهالم صکمهلی پردیس / دانشکده  شورای صخللی گروه  خورصجلت  -5

 (باشد گذشته زبان آزمون خیتار از سال دو دینبا متیعز زمان تا) روز به زبان نمره -گواهی ززمون زبان انگلهتی  -6      

 

 : تذاکرات
خیورم میی    وسیال  هیر  د شیت یارد اوا یر  معمیوالا ه انیدانشجو امور سازمان صوسط دانشگاه ی  هس م ا الم -

 پ یرد.

 یدیتیر شالل ب  صیلهل  انیدانشجو صعداد براساس  هس م عیصوزهو ....   دانشکدهپردیس /  ب   هس م ا الم -

 .وبود  واهد یلهصیل سال هر یورود

 

ی  متضیمن میوارد منیدرج در بخی      معتدر  متتندامها از سوی پردیس / دانشکده ها همراه با در واست  -

 و نهمتال دوم هآذر ماه 30و تا  ه نهمتال اول وتیر ماه 31حداکثر تا زیر شرح ب  ، است و مدارکشرایط 

 نماید. ارسالدانشگاه اداره یل  دمام زموزشی ب   هر سال

o ب  زبان فارسی -و101ه  فرم 

o یخیورص  در فقیط و یقدل یلهصیل مقاطع ب  مربوطه فرم نیا لیذ جدول  -مشخلام انگلهتی -و102 ه فرم 

 .است ش ه دیهصا نمره ایر یمتقاض دانشجو ی  شود پر

o با قهد صاریخ دقهق میاه و   دانشگاه ای مؤست  زرم با قهصیق میل ی مؤست  ای دانشگاه از رلیپ  ی نام  نتیپر

 سال  

o یمل یارم ریصلو   

o در خیورم صکمهیل فیرم    وباشید  گ شت  زبان ززمون خیصار از سال دو دیندا متی ا زمان صاه روز ب  زبان نمره .

صع د نام  زبان؛ پس از صع د استاد میترم راهنما الزم است ب  صایهید معیاون میتیرم زموزشیی و صیلیهالم      

 گردد. صکمهلی پردیس/ دانشکده نها برسد و در نام  ارسادی قهد

o و  یفناور و قامهصیق  لوم، وزام ی  هبورس انیدانشجو یبراه بورس حکص ریصلو 

o میدم   یوصیاه  فرخیت  بیا  موافقیت  بر یمدن دانشکدهپردیس / یپژوهش -یزموزش یشورا ی خورصجلت  ریصلو 

 .دانشجو یقاصهصیق

o دو از یکی ی بی  ه ییپی  نتیخ   دو همیراه  بی   یرسیم  اسناد دفتر ان  در شده صهصنظ صع د یرسم سند لیصیو 

 :ریز شرح ب  صع د مدلغ دهق با و شده پیصا خورم ب و یملک ی ق هوث ای ییارمند صع د:  خورم

o صومان ونهلهم تتهب مدلغ روزان  انیدانشجو یبرا 

o صومان ونهلهم چ ل مدلغ  هبورس انیدانشجو یبرا 

o صع ید  مدلیغ  بی   صومان ونهلهم ده مقطع هر یبرا باشد، دشدهیهصأ ی نمره ایر یمتقاض دانشجو ی  یخورص در 

 در مجیدداا  نمیره  ایر افتیدر ج ت صع د مدادغ و نام  صع د اول بند در مدلغ یل دیبا حتماا ی  شود یم افاوده

 .شود دهق صع دنام  6 بند

o باشند ی موم ین ادها ای یدودتو بازنشتت  رهله شالل یقطع یرسم یارمند دیبا حتما نهضامن. 



o و متیل   یروهیا هن یارمنید  یی   ینهضیامن  مورد در. شود م هضم صع د سند ب  دیبا نهضامن ینییارگا احکام 

 .شود م هضم یار ب  اشتغال یگواه ند،ینما ارائ  ینییارگا حکص صوانند ینم و هتتند دفاع وزارم

o گردد صهصنظ ییدانشجو صع د ای یماد صع د  نوان صیت دیبا خرفاا صع د سند. 

دفتر / اداره حقوقی دانشگاه برسد الزم است پس از طی مراحل دفترخانه سند تعهد نامه به تایید توجه :  

 اخل زن در پردیس / دانشکده ها ثدت و نگ داری گردد.و 

 امیور  سیازمان  بیا  حتیاب   یصتیو  و یارج   یقیاص هصیق میدم  یوصیاه  فرخیت  از بازگشت از پس خرفاَ صع د سند: ص یر

 .شد  واهد ززاد ،یقاصهصیق فرخت مدم برابر دو اانهم ب   دمت انجام و انیدانشجو

 ییارمند صع د لیفا 

 یملک ی ق هوث لیفا 

 یقیاص هصیق میدم  یوصیاه  فرخیت  از استفاده ب  موفق یلهدد هر ب  مدارک ارسال از پس دانشجو ی  یخورص در :توجه

 سیند  دغو مراحل سازمان، دیهصأ از پس صا دینما ا الم دانشگاه اداره یل  دمام زموزشی ب  را  ود انلراف دیبا نشود،

 .شود انجام صع د
 حسوا   هیتسوو  یبرا نشود، یقاتیتحق مدت کوتاه فرصت از استفاده به موفق دانشجو یلیدل هر به چنانچه: مهم تذکر

 .دهد عودت انصراف نامه همراه به را یمال تیحما نامه نسخه دو دیبا حتما

 ی اسیتفاده  تیی اودو یی   یا نامی   همیراه  دانشیگاه  اداره یل  یدمام زموزشیی   ب  دانشکده پردیس/ از مدارک ارسال -

 ؛ انجام می گهرد.باشد شده دهق زن در  هس م از دانشجو
 

ی صاریخ  روج از یشور صغههر یابد؛ الزم است فیرم  بنا بر هر  لت؛ چنانچ   دریافت نامه حمایت مالیپس از  ص یر:   

نام  حمایت مادی قدلی ضمهم  در واست جدید با صایهد اسیتاد راهنمیا و معیاون     ؛ نام  دانشگاه مقلد اخالح و 101

 مجیددا بیا ادره ییل   ب  همیراه خورصجلتی  صایهید شیده ؛     پردیس / دانشکده .... گردد و  زموزشی و صیلهالم صکمهلی

 .مکاصد  گردد  دمام زموزشی دانشگاه

 

 اقیدام   میترم زموزشی و صیلیهالم صکمهلیی  با امضاء معاون  صرفا ارسال مدارک از پردیس / دانشکده

 ثدت گردد.ودانشجو اسکن و در پرونده ادکترونهکی  هیله  مدراک پ یر است. 

، تن س مه  های هر پردیس/ دانشیکده  اداره یل  دمام زموزشی دانشگاه در خورم صأیهد با در نظر گرفتبصره: 

ب  سازمان امور دانشجویان ا یالم   ارج مراصب را ج ت دریافت نام  حمایت مادی و خدور حکص فرخت صیقهقاصی 

 نماید. می

 ارسال می گردد. دانشگاه ب  انیدانشجو امور سازمان از دانشجو یماد تیحما ی نام  در خورم صایهد مدارک؛ -

 و بلهط. اایو افتیدر یبرا اقدام ج ت دانشجو ب  یماد تیحما ی نام  لیصیو -

 حمایت مالی اقدامات دانشجو پس از دریافت نامه

اداره یل  ب  حتاب شماره با قهد و103ه شماره ی شده لهصکم فرم ط،هبل اا،یو گ رنام ، ریصلو ی ارائ  -

 دمام زموزشی دانشگاه. 

 .انیدانشجو امور سازمان ب  فوق از سوی دانشگاه بند مدارک ارسال -

 .ن یها یمک افتیدر ج ت بانک ب  یمعرف یها نام  افتیدر و انیدانشجو امور سازمان ب  دانشجو ی مراجع  -

 

 خارج  یقاتیتحق مدت  کوتاه فرصت از بازگشت از پس حسا  هیتسو انجام مراحل

 :دانشگاهزموزشی  اداره یل  دمام  ب  لیذ مدارک لیصیو



 یلی هصکم المهصیلی  ریمید  و راهنمیا  اسیتاد  دیهی صأ بیا  دانشیجو  صوسیط  شیده  انجیام  قیام هصیق گیاارل  فرم -

 .دانشکدهپردیس/

  راهنما استاد امضاء با دانشجو )خارج از کشور( دانشگاه استاد و تایید تحقیقات انجام شده از  گاارل -

  برگشت و رفت تهبل -

 بهم  پردا ت دهرس -

   روج و ورود م ر با گ رنام  و اایو ریصلو -

 ماه ار فرخت صیقهقاصی استفاده نموده اند. 6ارائ  مقاد  برای دانشجویانی ی  به  از  - و104هفرم  -

 راو میاه  3 میدم  ب  حدایثره یمطادعاص فرخت دیصمد قلد دانشجو ی  یخورص در : در موارد کامال استثناء

بیا صایهید اسیتاد راهنمیای      را فرخیت  دیی صمد در واست ماه، 6 اصمام یک ماه قدل از  است الزم باشد، داشت 

 صیا  دنینما ارسال دانشگاه اداره یل  دمام زموزشی ب دا ل و شورای صیلهالم صکمهلی پردیس / دانشکده 

 در  مقادی   کیی  رلیپ  ی ارائ  شده، اضاف  مدم حتاب  یصتو ج ت ضمناا. شود انجام فرخت دیصمد مراحل

 اسوتاد  نوام . باشید  یمی  یضیرور مورد صایهد سازمان بورس وزارم  لوم صیقهقیام و فنیاوری    معتدر مجالم

 ذکور  مجالت معتبور  در دیبا حتماً لیتحص محل دانشگاه نام و یخارج استاد نام ،رساله یراهنما

 ومعاونت پژوهشی دانشگاه  دییتأ)مورد  شود

ارائی  نماینید و در خیورم     یک مقادی  ماه از فرخت صیقهقاصی استفاده نمایند الزم است  7چنانچ  دانشجویان  توجه:

 در مجالم معتدر بهن ادمللی چاپ شده اداامی است.  مقاد  2ماه یا بهشتر ارائ   8استفاده 

    .افتی نخواهد  یافاا و ندارد مجرد انیدانشجو با یصفاوص چهه متأهل انیدانشجو ی ن یها یمک -

 یاداامی  بیرد،  یمی  سیر  بی   ارج  یقاصهصیق فرخت در دانشجو ی  ییها متالهن در واحد رساد  ا   و نام ثدت -

   .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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       

اره ییل جیدا    واهشمند است از صیویل اخل مدارک و متتندام ب  دانشجو ج ت صیویل ب  ادارسال گردد. 

اخل مدارک ب  انضمام نام  پس از ثدت در دبهر ان  متتقهما صوسط نام  رسیان ادارام بی     ودداری گردد. 

 طدق  سوم سا تمان معاونت زموزشی دانشگاه گردد. 307اصاق 

 اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

 :مهم ***
از مراجع  حضوری برای پهگهری و دریافت نظر ب  هماهنگی از سوی وزارم ؛  واهشمند است 

 11دغایت  8.30شند  هر هفت  از سا ت نام  حمایت مادی ب  لهر از روزهای یکشند  و س  

 یور ب  سازمان  ودداری فرمایهد.الزم ب  صوضه  است نام  های متقاضهان فقط در روزهای م

 یان متقاضی جداصوسط دانشجو یا ارج از بازه زمانی و  ارسال نام  و از ارسال می گردد

 .مایهد اقدام ن 61112654.ج ت پهگهری صلفنی نها از طریق شماره مع وریص

 


