بسمه تعالي
با سالم
احتراما ً به استحضار ميرساند معاونت محترم بين الملل دانشگاه طبق سنوات گذشته اقدام به پذيرش و حمايت دانشجويان
دكترا جهت استفاده از فرصت مطالعاتي را نموده است .لذا با عنايت به عملكرد دانشگاه و اعتبارات اين معاونت ،سهميه
بر اساس آمار دانشجويان شاغل به تحصيل (ورودي  )۵۹هر پرديس  /دانشكده با تعداد سهميه  ۰۱۱نفر طبق جدول
پيوست خواهد بود .خواهشمند است دستور فرمايند با مد نظر قرار دادن آئين نامه اجرايي مربوطه (پيوست ميباشد) نسبت
به معرفي و ارسال مدارك دانشجويان واجد شرايط شاغل به تحصيل در دوره دكتري در قالب ظرفيت اعالمي با قيد سهميه
سال  ۵۹اقدام الزم به عمل آيد .ارسال مدارك متقاضيان خارج از طرفيت بدون هماهنگي با معاونت بين الملل ميسر
نخواهد بود .چنانچه تا پايان شهريور ماه ،پرديس  /دانشكده نسبت به معرفي متقاضيان اقدام ننمايد ،سهميه به متقاضيان
ساير پرديس  /دانشكدههاي داراي داوطلب ،تعلق خواهد گرفت .ضمنا ً با توجه به شرايط اعتباري امكان افزايش سهميه در
حال حاضر وجود ندارد .در ضمن خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند كه مدارك ارسالي به تفكيك نامگذاري و كامل
ارسال گردد .خاطرنشان ميسازد در صورت كسر هر يك از مدارك متقاضي ،درخواست مذكور كان لم يكن تلقي
ميگردد.
مدارك فرصت مطالعاتي شامل:
 -۰درخواست كتبي دانشجو كه به تأييد استاد راهنما و ممهور به مهر دانشكده رسيده باشد.
 -۲فرم تكميل شده مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجو (فرم شماره  )۰۱۰تأييد استاد راهنما و مهر دانشكده
 -۳اصل پذيرش تحصيلي با سر برگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه فوق
 -۴يك قطعه عكس دانشجو
 -۹تصوير كارت ملي
 -۶تصوير صفحه اول گذرنامه
 -۷تصوير كارنامه نمره زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار) MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS (.
 -۹تكميل فرمهاي ۰۱۳ -۰۱۲
 -۵صورتجلسه گروه آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده  /گروه
 -۰۱صورتجلسه شوراي بينالملل پرديس  /دانشكده
 -۰۰تاييديه تصويب پروپوزال
 -۰۲تاييديه آزمون جامع
 -۰۳تكميل فرم  ۷۰۱در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك
 -۷۱فرم تعهد محضري در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك

الزم است همزمان با تكميل مدارك و ارسال آن از سوي پرديس  /دانشكدهها ،كليه متقاضيان از طريق سامانه ثبت
درخواست اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس  portal.saorg.ir://httpنسبت به ثبت درخواست و
بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري اقدام نمايند .با تشكر

