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  سمه تعالیاب
  

   دانشجویان ویژه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور استفاده ازفرایند انجام کار
    کشور آموزش عالیوسساتدکتراي شاغل به تحصیل در دانشگاهها و م

  

  )معاونت آموزشی: مجري( .برنامه ریزي و توزیع سهمیه تخصیص داده شده توسط مؤسسه -1

 )مدیریت تحصیالت تکمیلی ورونوشت اقدامات به امورمالی: مجري( .ن توسط مؤسسهمتقاضیاتشکیل پرونده  -2

 )مدیریت تحصیالت تکمیلی :مجري( :بررسی مدارك متقاضیان توسط مؤسسه که شامل -3

  توسـط دانـشجو  دریافـت کـاربرگ وتکمیـل آن   ( .کاربرگ اطالعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی     -

 ) مدیریت تحصیالت تکمیلی- نشگاهازسایت دا

 )توسط دانشجو(جهت استفاده از فرصت مطالعاتی)داخل کشور(موسسه مقصد ارائه موافقت -

 )توسط دانشجو(. دانشگاه و یا مرکز خارج از کشور ازدعوت نامه -

 )ه دانشگامدیریت تحصیالت تکمیلیارائه مستندات توسط دانشجو به ( .بررسی مهارت زبان انگلیسی متقاضی -

  )امور مالی دانشگاه  دفتر حقوقی و:مجري(.سپردن تعهدات الزم به مؤسسه براي دانشجویان غیر بورسیه -4

ارسـال کـاربرگ   پـست و از طریـق     )هرمـاه    20مهلت ارسال مدارك تا   (ارسال کاربرگ وتاییدیه از موسسه به اداره کل بورس           -5

 تکمیلـی باهمـاهنگی   مـدیریت تحـصیالت   :مجري( ir.MSRT@akbari_mمشخصات دانشجو از طریق پست الکترونیکی    

 )دفتر تهران دانشگاه جهت دریافت وتحویل نامه به کارشناس فرصت مطالعاتی وزارتخانه

) ر صورت لـزوم د(تهیه مدارك الزم از جمله نامه حمایت مالی، نامه معرفی به وزارت امور خارجه، نامه معرفی به نظام وظیفه                -6

توسط اداره کل بورس و تحویل نامه هاي فوق به نماینده ) جهت دریافت ارز(و نامه معرفی بانک استان محل تحصیل دانشجو         

 .مؤسسه در آخر ماه

  . هماهنگیهاي الزم توسط اداره مالی سازمان با بانک تجارت هرمزان و شعبات مشخص در استانها انجام خواهد شد-تبصره

  )مدیریت تحصیالت تکمیلی -امور مالی  :مجري( . وزارت خارجه به دانشجو توسط مؤسسه نامه وه حمایت مالیتحویل نام -7

  :پس از اخذ روادید و ارائه آن به دانشگاه توسط دانشجو، انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه -8

  )امور مالی دانشگاه:مجري( .تحویل نامه بانک به دانشجو  -

پرداخت مبلغی معادل هزینه کنفرانس بصورت علی الحساب به دانشجو جهت تهیه بلیط با اخذ تعهد مبنی بر تسویه حـساب                 -

 )امور مالی دانشگاه:مجري( .)الشه بلیط یا صورتحساب هواپیمایی(با ارائه مدارك مستند 

 )امور مالی دانشگاه:مجري( .)فقط به دانشجویان بورسیه(پرداخت هزینه ضروري  -

 )امور مالی دانشگاه:مجري( .پرداخت هزینه بیمه -



 ٢

 در خصوص متقاضیان استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخـل کـشور، مؤسـسه موظـف اسـت پـس از تأییـد                -1تبصره  

  . اقدام نمایدمدارك نسبت به پرداخت هزینه ها طبق بخشنامه به دانشگاه و یا مراکز محل انجام تحقیقات

 پرداختها بر مبناي مزایاي قیـد شـده در   ،که در ذیل بدان اشاره شده است ، 3 از ماده    4 و   3وص مزایاي بندهاي     در خص  -2تبصره  

   .حکم بورس دانشجویان، از طریق مؤسسه پرداخت می گردد

  قابـل . ماه دوم و سوم هر سال توسط امور مالی سازمان به مؤسسه پرداخت مـی شـود  3 بودجه مورد نیاز طی دو مرحله      -3تبصره  

  )توسط وزارت علوم( .ذکر است در انتهاي سال نیز با توجه به حسابرسی انجام شده تسویه حساب انجام خواهد شد

  )امور مالی دانشگاه:مجري( . ماه و ارسال به اداره کل بورس6ارائه گزارش انجام کار و ارزیابی هر  -9

  

  : مزایا (٣ ) ماده
 ب ھ  اولی ھ  ھ اي  ھزین ھ  و بیم ھ  برگ شت،  و رف ت  بل یط  ھھزین   و ارزي مق رري  م اه  ش ش  پرداخ ت  (١) بن د 

 بورس یھ  غی ر  دان شجویان  ب ھ  برگ شت  و رف ت  بل یط  ھزینھ و بیمھ ارزي، مقرري %٥٠و بورسیھ دانشجویان

  .كشور از خارج بھ اعزام براي

 %٥٠دریاف ت  جھ ت  ك شور  از خارج تحقیقاتي مدت كوتاه فرصت متقاضي غیربورسیھ دانشجویان : تبصره

  .شوند مي معرفي بانك بھ ھزینھ شخصي با مقرري
 ك شور،  از خ ارج  تحقیق اتي  م دت  كوت اه  فرص ت  از متاھ ل  بورس یھ  دان شجویان  استفاده مدت طول  در(٢)بند

  .شود مي پرداخت حكم طبق ریالي بورسیھ مقرري
 ھرش   در كشور داخل تحقیقاتي مدت كوتاه فرصت از داخل بورسیھ دانشجویان استفاده مدت طول  در(٣)بند

  .شود مي پرداخت وي بھ حكم طبق ریالي مقرري برابر ٥/١ محل تحصیل، از غیر
 %٥٠می زان  ت ا  نی ز  ك شور  داخ ل  تحقیق اتي  م دت  كوت اه  فرص ت  متقاض ي  غیربورس یھ  دان شجویان   ب ھ (٤ )بند

  .شود مي پرداخت تحصیل محل شھر بورسیھ دانشجویان مقرري
  

  

    


