تمامي اطالعات موجو د در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
2

96/04/20
از15 :

فهرست مطالب
هدف 3 ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................
 -1شرايط متقاضیان4.............................................................................................................................................
-2فرآيند انجام کار 4 .............. ................................ ................................ ................................ ................................
 -3نحوه اعزام و پرداخت هزينهها 6 ..................... ................................ ................................ ................................
 -4ارائه گزارش 6 ...................... ................................ ................................ ................................ ................................
 -5ساير 6 ................................... ................................ ................................ ................................ ................................
 -6پیوست 7 .......................... ................................ ................................ ................................ ................................ 1
پیوست 9................................................................................................................................................... 2
 -8پیوست 11................................................................................................................................................. 3
 -9پیوست 13................................................................................................................................................. 4
 -10پیوست 15............................................................................................................................................... 5

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
3

96/04/20
از15 :

هدف:
به منظور حمايت از دورههاي دکتري داخل و گسترش روابط علمي و فرهنگي با ساير کشورها و استفاده
از تجربیات ،تخصصها و امكانات علمي مؤسسات آموزش عالي مربوط و در راستاي سیاستهاي وزارت متبوع
مبني بر تمرکززدايي و محول نمودن برخي از فعالیتها ،وظايف و اختیارات حوزه ستادي به دانشگاهها،
دانشجويان دوره دکتري ميتوانند با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در اين آيیننامه که برگرفته از شیوه نامه
اجرايي فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت در داخل و خارج کشور سازمان امور دانشجويان میباشد ،استفاده نموده و
به خارج از کشور اعزام شوند.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
4

96/04/20
از15 :

 -1شرايط متقاضیان
الف -به هنگام معرفي به اداره بورس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري بیش از سه سال از شروع دوره دکترا
نگذشته باشد.
ب -آزمون جامع را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادي رساله دکتري وي نیز تصويب شده باشد.
ج – ارائه گواهي معتبر مبني بر احراز حد نصاب  50درصد از نمره زبان MSRT, TOFEL, IELTS,
TOLIMO,
ب -داشتن پذيرش تحصیلي يا دعوتنامه همكاري از دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي ،پژوهشي مورد تأيید.
ج -ضرورت استفاده از اين فرصت به تشخیص استاد راهنما و دانشكده.
د -تأيید دستگاه بورسدهنده در صورتي که دانشجو بورسیه ساير دستگاه هاي اجرايي باشد.

 -2فرآيند انجام کار
متقاضیان واجد شرايط مي بايست مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از طي مراحل ذيل از طريق اتوماسیون اداري
در اختیار حوزه امور پژوهشي دانشگاه قرار دهند.
مراحل
انجام کار

فعالیت

اقدام کننده

شرايط

 اخذ پذيرش معتبر از دانشگاه مقصد

 تكمیل فرم درخواست استفاده از
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتي داخل و
خارج از کشور

1

 تكمیل کاربرگ اطالعات مربوط به
متقاضي استفاده از فرصت تحقیقاتي
(فرم )101
 تكمیل کاربرگ مشخصات دانشجو
(فرم )102

در نامه پذيرش ،زمان شروع دوره به روز ،ماه و
سال قید شود

دانشجو

 تكمیل کاربرگ مدت اقامت (فرم
)103
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2

تايید استاد راهنما جهت طرح در ش.ت.ت
دانشكده

استاد راهنما

3

طرح در شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده

مدير تحصیالت تكمیلي
دانشكده

4

موافقت دانشكده و ارسال درخواست به
مديريت تحصیالت تكمیلي دانشگاه

مدير تحصیالت تكمیلي
دانشكده

5

بررسي مدارک

کارشناس تحصیالت تكمیلي
دانشگاه

6

تايید مدارک

مدير تحصیالت تكمیلي
دانشگاه

7

ارسال مدارک و نامه تايید

کارشناس تحصیالت تكمیلي
دانشگاه

8

بررسي مدارک

کارشناس مدير امور پژوهشي

9

تايید مدارک

مدير امور پژوهشي

ثبت نام و آپلود مدارک در سامانه سجاد
https://portal.saorg.ir
ارسال مدارک

کارشناس مدير امور پژوهشي

12

صدور حكم فرصت تحقیقاتي

اداره بورس وزارت علوم

13

ثبت در پرونده دانشجو

کارشناس تحصیالت تكمیلي
دانشگاه

10
11
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دانشجو واحدهاي درسي خود را گذرانده،
آزمون جامع داده و از پیشنهاد رساله خود دفاع
کرده و بیش از سه سال از شروع به تحصیل
ايشان نگذشته باشد و داراي مدرک زبان معتبر
باشد.

عودت کلیه مدارک به کارشناس امور پژوهشي

 اخذ تعهد محضري مورد تائید دفتر حقوقي دانشگاه

 -3نحوه اعزام و پرداخت هزينهها
الف -کلیه هزينههاي (ارزي و ريالي) دانشجويان اعزامي مطابق شیوه نامه اجرائي فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت
در داخل و خارج کشور قابل پرداخت ميباشد.
ب -مدت اقامت دانشجويان در خارج از کشور  6ماه است که در صورت لزوم و با تأيید دانشگاه محل تحصیل
مشروط به داشتن فعالیت هاي علمي برجسته و ارزنده در طول دوره تحقیقاتي (مانند انتشار مقاله در نشريات
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علمي و پژوهشي داراي نمايه معتبر) به تشخیص اداره کل بورس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري حداکثر تا 9
ماه قابل تمديد است.

ج -شرايط تمديد فرصت تحقیقاتي و پذيرش مقاله
در صورت اقامت بیش از  180روز ارائه مقاله ،الزامي میباشد و پس از تائید شوراي مرکزي بورس قابل اجرا
است و مقاله مورد نظر میبايست شرايط ذيل را دارا باشد.
 -1دانشجو نويسنده اول باشد.
 -2نام دانشگاه محل تحصیل در مقاله قید شده باشد( .وابستگي دانشجو در مقاالت
فقط دانشگاه محل تحصیل میباشد)
 -3نام استاد راهنماي داخل و خارج در آن قید شده باشد.
 -4در مجله معتبر علمي پذيرش و چاپ شده باشد.
 -5تكمیل فرم پذيرش مقاله و تمديد فرصت تحقیقاتي (فرم )104

 -4ارائه گزارش
دانشجويان موظفند پس از پايان کار خود در خارج از کشور ،ضمن اعالم مراجعت خويش ،گزارش جامعي از
فعالیت علمي خود را با تأيید استاد راهنما و معاونت ذيربط دانشگاه به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمايند.

 -5ساير
الف -دانشجوياني که با هزينه شخصي در مقطع دکتري در حال تحصیل ميباشند و قصد استفاده از فرصت
کوتاهمدت تحقیقاتي را دارند ميبايستي به میزان مصوب شوراي مرکزي بورس تعهد محضري به وديعه بسپارند.
ب -از دانشجويان تقاضا میگردد شیوه نامه اجرايي فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت در داخل و خارج کشور مصوب
شوراي مرکزي بورس موجود در سايت  http://research.aut.ac.irرا نیز دقیق مطالعه نمايند.
ج -کلیه فرمها عالوه بر سايت تحصیالت تكمیلي دانشگاه در پیوست اين آئین نامه آورده شده است.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
7

پیوست  :1کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
داخل و خارج از کشور
)(AUT-FM-2210-01

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

96/04/20
از15 :

شماره:

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
8

96/04/20
از15 :

تکمیل توسط دانشجو

مشخصات فردی دانشجو

تاريخ تولد:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

محل تولد:

وضعیت تأهل:

*شماره کد ملی:

وضعیت نظام وظیفه:

مجرد

متأهل

شماره شناسنامه:
تلفن تماس:

پست الکترونیک:

تکمیل توسط دانشجو

وضعیت تحصیلی دانشجو

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه محل خدمت(:دانشجويان بورسیه)

رشته تحصیلی و گرايش دکتری:

تاريخ شروع به تحصیل:

تاريخ گذراندن امتحان جامع:

تاريخ احتمالی دفاع از پاياننامه دوره دکتری:

* آزمون زبان :تاريخ اعتبار آزمون:
نوع دانشجو :غیربورسیه
نوع قبولی در آزمون :روزانه

MSRT

نمره زبان:

TOLIMO IELTS TOEFL

*
پژوهش محور (قبولي آزمون سراسري)  نوبت دوم در صورت داشتن رواديد

بورسیه دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم (تصوير ابالغ بورس به پیوست قرار گیرد)

مشخصات پذیرش تحصیلی فرصت کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور

خیر

عنوان رساله دکتری :
کشور محل تحقیق:


تاريخ شروع دوره تحقیقاتی بر اساس دعوتنامه :

صحت مندرجات فوق مورد تأيید استاد راهنمای دوره تحصیل میباشد.

تأيید مدير تحصیالت

نام و نام خانوادگی :

مدير تحصیالتتکمیلی دانشگاه

تکمیل توسط کارشناس و تأيید

بله

همگنی پذيرش ارائه شده با موضوع تصويب شده:

تکمیلی دانشکده

تکمیل توسط کارشناس و

تکمیل توسط دانشجو /تأيید استا(ان) راهنما

*

پذيرش تحصیلی يا دعوتنامه از دانشگاه /موسسه تحقیقاتی :

*

تاريخ:

تأيید و مستندات صورتجلسه گروه آموزشی را دارد  .مستندات ضمیمه میباشد

نام و نام خانوادگی مدير تحصیالتتکمیلی دانشکده:



امضاء

تاريخ:

امضاء

معاونت آموزشی يا معاونت پژوهشی دانشگاه :

پذيرش تحصیلي يا دعوتنامه خارجي فوق مربوط به دانشجو مورد تأيید ميباشد .دانشجو شرايط را بر اساس آئیننامه مربوط براي استفاده از دوره کوتاه مدت
تحقیقاتي دارا مي باشد .مراتب فوق بدون قلم خوردگي مورد تأيید مي باشد.
نام و نام خانوادگی مدير تحصیالتتکمیلی دانشگاه :

تاريخ:

توجه  :لطفاً مواردی که با عالمت * مشخص شده اند مستندات پیوست گردد.
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10

لطفاً کلیه مشخصات با حروف انگلیسی "نام و نام خانواگی ،تاريخ تولد را بر اساس گذرنامه" توسط دانشجو تايپ شود.
مشخصات دانشجو

Name & Last Name:
Date of Birth:
Field of Study:
University:
:Research site
City:
Start Date:
Email:
Phone Number :

کلیه مشخصات جدول ذیل توسط دانشجو به فارسی تایپ شود.
نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

الزم به ذکر است براي آزادسازي هر مقطع مبلغ يكصد میلیون ريال وثیقه سپرده گردد.
توجه  :جهت آزادسازي دورههاي شبانه ،غیرانتفاعي ،پژوهشمحور اقدامي میسر نميباشد.

مدير پژوهشی دانشگاه
مهر و امضاء
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سال فراغت از تحصیل
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پیوست شماره  :3نامه تعهد دانشجو به مديرکل بورس سازمان
امور دانشجويی وزارت علوم
)(AUT-FM-2210-03
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بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حاجی زاده
مدير کل محترم بورس سازمان امور دانشجويان
با اهدای سالم،
بدينوسیله متعهد مي گردم چنانچه کمتر از  180روز مقرر در کشور ...................................................................................
اقامت داشته باشم ارز اضافي دريافتي را به سازمان امور دانشجويان استرداد نموده و حق هیچگونه اعتراضي ندارم.

نام و نام خانوادگی دانشجو
مهر و اثر انگشت

مدير پژوهشی دانشگاه
مهر و امضاء

اعالم شماره حساب دانشجو "بانک تجارت":
شماره حساب:
بانک:
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آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:
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تکمیل توسط دانشجو

مشخصات فردی دانشجو



نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

نام کشور:

دانشگاه محل تحقیق:

نام استاد راهنمای داخل:

نام استاد خارج:

تاريخ شروع دوره تحقیقاتی:

تاريخ پايان دوره تحقیقاتی:

تاريخ احتمالی فارغالتحصیلی:
بله

نام استاد راهنمای داخل و خارج از کشور در مقاله/مقاالت ذکر شده است؟

خیر



نام دانشگاه محل تحصیل در مقاله /مقاالت،

 قید شده است.

 قید نشده است.



مقاله ارائه شده تأيید معاونت آموزشی يا پژوهشی.

 دارد

 ندار



تصوير مقاله

 دارد

 تصوير سند  IFدارد

 تصوير سند نمايه دارد



تعداد مقاالت چاپ شده:
رديف

عنوان مقاله

به زبان

عنوان مجله

کشور

صفحات

چندمین

تاريخ

شماره

(انتشار/پذيرش)

IF

نمايه

همکاران

توضیحات

توضیحات :

مدير پژوهشی دانشگاه
مهر و امضاء

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
15

96/04/20
از15 :

پیوست شماره  :5فرم درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی
کوتاه مدت داخل و خارج از کشور
)(AUT-FM-2210-05

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور
دانشجويان دکترا

شماره:
ويرايش:

AUT-PR-2210
1

صفحه:

تاريخ:
16

96/04/20
از15 :

مدير محترم گروه
با سالم

احتراما" ضمن اعالم موافقت با اعزام جناب آقاي نام و نام خانوادگي دانشجو بهه شهماره دانشهجويي شهماره دانشهجويي دانشهجوي دور دکتهرا تحهت سرپرسهتي اينجانهب بهه
و تائید ارتباط موضوع رساله دکتراي دانشجو با تخصص استاد دعوتکننده؛ به پیوست مدارک ذيل ارسهال
کشور(التین)
شهر(التین)
دانشگاه(التین)
ميگردد .خواهشمند است جهت انجام مراحل بعدي موضوع در شوراي گروه مطرح گردد.
.1

اخذ پذيرش معتبر از دانشگاه مقصد

.2

ارائه کارنامه احراز حد نصاب آزمون زبان انگلیسي

.3

تكمیل فرم شماره  102 ،101و 103

.4

 CVاستاد دعوت کننده

.5

تصوير کارت ملي و صفحه اول گذرنامه

.6

تصوير صوتجلسه گروه آموزشي ،تصوير تايیديه تصويب پیشنهاد رساله
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء دانشجو

مدير محترم تحصیالتتکمیلی دانشکده مهندسی هستهای و فیزيک
با سالم
مورخ

موضوع فوق درشوراي گروه
ميباشد.

/

/

مطرح و ضمن تائید موضوع رساله دکتراي دانشجو و تخصص استاد دعوتکننده با اعزام دانشجو موافقت گرديد .صورتجلسه گروه بهپیوسهت

نام و نام خانوادگی مدير گروه:

تاريخ و امضاء:

مدير محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه
با سالم
موارد فوق در جلسه مورخ

/

/

شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده مطرح و با اعزام دانشجو موافقت گرديد .صورتجلسه بهپیوست ميباشد.

نام و نام خانوادگی مدير گروه

مدير تحصیالت تکمیلی دانشکده

مدير محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم
ضمن تائید موارد فوق با اعزام دانشجو موافقت ميگردد.
تأيید کارشناس تحصیالتتکمیلی دانشگاه

مديريت تحصیالتتکمیلی دانشگاه

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

