
 

مورخ 46066-6065126و 28/02/1393مورخ 196999/1/42به پيوست تصوير نامه هاي شماره        
محدوديت با عنايت به. دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي گردد  سازمان امور 19/03/1393

دانشجويان دكتري تخصصي خواهشمند استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل و خارج از كشور توسط
 . پيوست معرفي شوند 1393شده سال  است دانشجويان ياد شده بر اساس سهميه تعيين

زير را موردمستدعي است براي اجراي بهتر شيوه نامه ضمن مطالعه و رعايت دقيق مفاد آن ، نكات مشروحه 
 . تأكيد قرار دهند

و 1390- 91، دانشجويان ورودي ترم اول سال تحصيلي  1393 براي نيمه اول سال:  1ماده  4برابر بند  .1
 ( از كشور خارج شوند 31/06/1393فرصت مطالعاتي خارج كشور در صورتي كه تا  براي(  بعد از آن

براي(   بعد از آن و 1390- 91، دانشجويان ورودي ترم دوم سال تحصيلي  1393دوم سال  و براي نيمه ،
  . معرفي شوند) كشور خارج شوند  از 29/12/1393فرصت مطالعاتي خارج كشور در صورتي كه تا 

  . تصوير گواهي زبان دانشجويان پيوست مدارك شود:  1ماده  5برابر بند  .2

3طبق بند ( بسپارند ) وثيقه ملكي ( دانشجويان بايستي يا تضمن مالي معتبر  : 2ماده  3يا بند  2برابر بند  .3
فرم اصل . ( كارمندي تعهد( و يا آن كه با ضمانت دو نفر كارمند رسمي ، تعهد محضري ) پيوست 

به اين اداره كل  آن دانشكده نگهداري و تصوير/   تعهد كارمندي و فرم وثيقه ملكي در آن پرديس
اصل وثيقه ملكي توسط دفترخانه شماره " : بايستي براي هر دانشجو در نامه اي قيد شود. د شو  ارسال

كارمند رسمي توسط ضمانت دو نفر "يا  "شود  دفترخانه نگهداري مي اخذ و در آن.... شهرستان .... 
و "  مي شودآن در آن دفترخانه نگهداري  تأييد شده است و اسناد.... شهرستان .... دفترخانه شماره 

  . پيوست مدارك ارسال شود

بازگشت دانشجويان ، گزارش فرصت تحقيقاتي تأييد شده ايشان را براي پس از:  4ماده  1برابر بند   .4
  . اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارجي به اين اداره كل ارسال نمايند ارايه به

 . تصوير كارت ملي دانشجويان پيوست مدارك ارسال شود .5
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