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ایران کنفرانس

تخصيص ۵۰ بورس فرصت مطالعاتی به دانشجويان دانشگاه تهران  
معاونت بينالملل دانشگاه  تهران علاوه بر ۱۰۰ سهميه تخصيص يافته از طرف وزارت علوم، ۵۰ بورس فرصت  مطالعاتی  

    به دانشجويان واجد شرايط ارایه می کند. 

به گزارش  خبرنگار مهر، براساس بخشنامه ای مبنی بر اعطای  بورس فرصت مطالعاتی ۵ ماهه  برای دانشجویان ایرانی مقطع
دكتری (غیر بورسیه و بورسیه دانشگاه تهران)  علاوه بر ۱۰۰ سهمیه تخصیص یافته از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
مقرر  شد همانند سال گذشته تعداد ۵۰ بورس مذكور توسط معاونت بینالملل بر اساس  شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت
کوتاه مدت تحقیقاتی برای اعزام دانشجویان  دکترای داخل به دورههای تخصصی در خارج از کشور در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴

مورد  حمایت مالی قرار گیرد.

  

براساس این گزارش، شیوه نامه اجرایی  استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی برای اعزام دانشجویان دکترای داخل به 
دورههای تخصصی در خارج از کشور در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به شرح زیراست:

  

:تعریف

  

به  منظور گسترش فعالیتهای علمی بینالمللی دانشگاه در عرصههای مختلف جهانی،  اعزام دانشجویان دانشگاه تهران به
دورههای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج  از کشور با کمک هزینه دانشگاه، در دومین جلسه هیات منتخب شورای

.دانشگاه  مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، مورد تصویب و موافقت قرار گرفت

  

:شرایط متقاضی (۱ماده (

  

.بند ۱ -  اولویت در درجه نخست با بورسیههای دانشگاه تهران است

  

.بند ۲- بورسیههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بورسیه سایر دانشگاهها مشمول این مصوبه نخواهد بود

  

.بند ۳- دانشجویان دکتری غیر بورس در صورت دارا بودن سایر شرایط ماده یک می توانند از این امتیاز استفاده کنند
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.بند ۴- امتحان جامع را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری آنان تصویب شده باشد

  

بند ۵-  نفر برتر و برگزیده براساس تائید عمومی- علمی پردیس/دانشکده مربوطه

  

بند ۶-  داشتن دعوتنامه یا پذیرش از دانشگاه و یا موسسه مورد تائید پردیس/ دانشکده

  

.بند ۷- تایید پروپزال پایان نامه دوره دکتری، بند ۸-در دوره سنوات معمول اقدام کنند

  

بند ۹- از پایان نامه دفاع نکرده باشد.

  

.بند۱۰-  در حین استفاده از فرصت نیز اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد 

  

بند ۱۱- ارسال گزارش هر ۲ ماه با تائید استاد راهنما و ارسال آن به معاونت بینالملل

  

:نحوه اجرا (۲ماده (

  

بند ۱- تکمیل کاربرگ اطلاعات دانشجویان متقاضی

  

بند۲-  بررسی مجدد پرونده منتخبین پردیس/دانشکده در کمیتهای به ریاست معاونت  بینالملل دانشگاه، مدیر کل
دانشجویان غیرایرانی و دبیر جلسه (كارشناس  روابط بین الملل اداره بورسها و ماموریتهای علمی معاونت بین الملل

.دانشگاه)  برگزار میشود، انجام خواهد شد

  

بند  ۳- تهیه معرفی نامههای لازم (معرفی به نظام وظیفه در صورت نیاز، معرفی  نامه لاتین به همراه نامه حمایت مالی،
اطلاع به آموزش کل، ) از طرف معاونت  بینالملل
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:تعهدات مالی دانشگاه (۳ماده (

  

بند  ۱- پرداخت پنج ماه کمک هزینه ریالی جهت خرید ارز (مبنای محاسبه ارز  مبادلاتی میباشد) (ماهیانه ۱۰۰۰ دلار 
جمعا" ۵۰۰۰ دلار) ، هزینه بلیط رفت و  برگشت تا سقف ۲ میلیون تومان، حداکثر کل مبالغ پرداختی تا سقف ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

.میلیون ریال است

  

.بند۲-  در صورت همراه داشتن همسر، فرزند کلیه هزینهها بر عهده دانشجو است

  

:سایر مقررات (۴ماده (

  

.بند۱ - در صورتی که دانشجو بیش از مدت مقرر (۵ ماه) در محل تحقیق اقامت داشته باشد کلیه هزینهها بر عهده وی است

  

بند  ۲- دانشجویان جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور  میبایستی به میزان مصوب شورای
مرکزی بورس سازمان امور دانشجویان،  (دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه  ۲۰۰ میلیون ریال) تعهد محضری به دانشگاه 

.ارائه کنند

  

بند ۳- دانشجویان  موظفند پس از اتمام فرصت تحقیقاتی ضمن اعلام مراجعت، گزارش جامعی از  فعالیتهای علمی و
.تحقیقاتی خود را با تایید اساتید راهنمای داخل به دانشگاه  ارائه و تسویه حساب نمایند

  

این شیوهنامه در ۴ ماده و۱۹ بند قابل اجرا است.
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