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 الف) تشكيل پرونده جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي

 تحقيقاتي مدت  كوتاه فرصت از بازگشت از پس حساب تسويه انجام مراحلب) 

 ج) تمديد فرصت تحقيقاتي (در صورت نياز)

 

 الف) تشكيل پرونده جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي

 )سال هر ارديبهشت اواخر معموالً( دانشجويان امور سازمان توسط دانشگاه ي سهميه اعالم )1

 )ربط ذي مراجع نظر با( ها دانشكده به سهميه اعالم )2

 فرصت از استفاده تقاضاي فرم تكميل به اقدام سفر از قبل مراكز و گروهها ها، پژوهشكده ها، دانشكده دكتري دانشجوي

 كه خارجي معتبر تحقيقاتي موسسه يا دانشگاه از اي نامه دعوت فرم اين همراه به است الزم. كند مي) 101 شماره فرم( تحقيقاتي

 :گردد ضميمه باشد، شده قيد زير موارد آن در

 دانشجو نام -

 وي با تماس شماره و ايميل تحقيقاتي، موسسه/دانشگاه آن در دانشجو سرپرست يا استاد نام -

 دوره شروع تاريخ ذكر با تحقيقاتي فرصت مدت دوره طول -

 .رود مي دانشگاه آن به visiting student عنوان به شريف دانشگاه دانشجوي اينكه ذكر

 :مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه بهدر نهايت  آنها تحويل و زير مدارك و) شده تايپ( ها فرم تكميل )3

مديريت  موجود در سايت.( )101 فرم( مشخصات و اطالعات مربوط به متقاضي استفاده از فرصت تحقيقاتي فرم •

 ).تحصيالت تكميلي دانشگاه

 دانشگاه صنعتي شريف
 مديريت تحصيالت تكميلي

 يدكتر دانشجويان كشور از خارج تحقيقاتي مدت كوتاه فرصت از استفاده فرايند
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 صورتي در فقط) باشد مي قبلي تحصيلي مقاطع به مربوط( فرم اين ذيل جدول): 102 فرم( انگليسي مشخصات فرم •

 )مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه. در سايتموجود ( .باشد شده تاييد نمرات ريز متقاضي دانشجو كه شود تكميل

 

 برروي( دانشگاه يا مؤسسه لوگوي با تحقيق محل ي مؤسسه يا دانشگاه از پذيرش نامه و  (يا روگرفت آن) نامه دعوت •

 مسئول ذي ربط رسيده باشد. يكه به امضا )ميزبان دانشگاه سربرگ

  ملي كارت تصوير •

 MSRT ،TOEFL ، IELTS ،TOLIMOدرصد از نمره زبان  50ارائه گواهي معتبر مبني بر احراز حد نصاب  •

 https://portal.saorg.irثبت نام و بارگذاري مدارك در سامانه سجاد امور دانشجويان به آدرس            •

 )فناوري و تحقيقات علوم، وزات ي بورسيه دانشجويان براي( بورس حكم تصوير •

 به) ملكي ي وثيقه يا كارمندي تعهد صورت دو از يكي به( رسمي اسناد دفترخانه در شده تنظيم تعهد رسمي سند تحويل •

 :زير شرح به تعهد مبلغ قيد با و شده تايپ صورت به ،طبقه سوم) -(ساختمان اداري دانشگاه دانشگاه دفترحقوقي

 تومان ميليون بيست مبلغ غيربورس روزانه دانشجويان براي •

 تومان ميليون چهل مبلغ عتف وزارت بورسيه دانشجويان براي •

 شود مي افزوده تعهد مبلغ به تومان ميليون ده مقطع هر براي باشد، شده تأييد ي نمره ريز متقاضي دانشجو كه صورتي در •

  .شود قيد تعهدنامه 6 بند در مجدداً نمره ريز دريافت جهت تعهد مبالغ و نامه تعهد اول بند در مبلغ كل بايد حتماً كه

ضامن بازنشسته فقط ( .باشندت علمي أپيماني هي) يا عمومي نهادهاي يا دولتي شاغل( قطعي رسمي كارمند بايد ضامنين •

 .)پدر و مادر متقاضي مورد قبول است

 دفاع وزارت و مسلح نيروهاي كارمند كه ضامنيني مورد در. شود ضميمه تعهد سند به بايد ضامنين كارگزيني احكام •

 .شود ضميمه كار به اشتغال گواهي نمايند، ارائه كارگزيني حكم توانند نمي و هستند

 .گردد تنظيم دانشجويي تعهد يا مالي غير تعهد عنوان تحت تعهد سند •
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 امور سازمان با حساب تسويه و تحقيقاتي مدت كوتاه فرصت از بازگشت از پس اًصرف تعهد سند: تذكر 

 .شد خواهد آزاد تحقيقاتي، فرصت مدت برابر دو ميزان به خدمت انجام و دانشجويان

  .دانشگاه تكميلي به تحصيالت دانشكده از) دانشكده تكميلي تحصيالت معاون و راهنما استاد تائيد از پس( مدارك ارسال )4

ي دانشجوي جه مهم :  ت سفر در كه تو ي فرص ه تحقيقات ي سر ب د، م م بر ت الز د اس ن، ساير مانن  در دانشجويا

ي دا ل هر ابت م نيمسا دا ق ه ا ت ب م ثب ي نا دكتر ه  لدر آ در رسال د ن نيمسا   .بنماي

 

 :تحقيقاتي مدت  كوتاه فرصت از بازگشت از پس حساب تسويه انجام مراحلب) 

 كه خارجي تحقيقاتي موسسه/دانشگاه سوي از اي شده تاييد گواهي دانشجو ،تحقيقاتي فرصت سفر از بازگشت از پس )1

 فرم همراه به را باشد شده درج خارجي تحقيقاتي موسسه/دانشگاه در وي اقامت پايان و شروع تاريخ دانشجو، نام آن در

 عنوان درج تقاضاي دانشجو آن در و دهد مي ارائه (درخواست ثبت عنوان فرصت تحقيقاتي در كارنامه) 3 شماره

 فرصت طول در شده انجام فعاليتهاي شرح از گزارشي دانشجو همچنين. كند مي خود كارنامه در "تحقيقاتي فرصت"

 . نمايد مي فرم اين ضميمه را تحقيقاتي

 :دانشگاه تكميلي تحصيالت به ذيل مدارك تحويل و حضوري مراجعه )2

 )روگرفت نسخه يك( راهنما استاد تائيد و امضاء با دانشجو تحقيقات از تحقيق محل دانشگاه استاد گزارش •

 )كپي نسخه يك( كشور به خروج و ورود مهر با گذرنامه و ويزا تصوير •

(با نام كاربري و رمز  https://portal.saorg.irبه آدرس  سجاد امور دانشجويانبارگذاري مدارك در سامانه  •

 منوي خدمات را تكميل نماييد.) عبور خود وارد سامانه سجاد شده و قسمت تسويه در

 .دانشگاه به دانشجويان امور سازمان سوي از دانشجو حساب تسويه اعالم )3

 طبقه سوم) -(ساختمان اداري دانشگاه مراجعه دانشجو به دفتر حقوقي دانشگاه. )4

 ج) تمديد فرصت تحقيقاتي (در صورت نياز)

 تحقيقاتي موسسه/دانشگاه در بيشتر اقامت به نياز) دكتري مشترك هاي دوره در شركت مانند( داليلي به بنا دانشجو چنانچه 

 نيز وي راهنماي استاد تاييد به كه)2 شمارهفرم  -اتيقتقاضاي تمديد دوره فرصت تحقي فرم( را خود تقاضاي باشد، داشته خارجي

https://portal.saorg.ir/
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. گردد ارسالبه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه  سپسو هدانشكد تكميلي تحصيالت معاون بهابتدا ) ايميل با مثالً( رسيده

 : گردد ارسال نيز باشند شده قيد زير موارد آن در كه خارجي دانشكده يا موسسه مسئول از اي نامه است الزم تقاضا اين همراه

  visiting student عنوان به و تحقيقاتي فرصت از استفاده ادامه منظور به صرفاً دانشجو بيشتر اقامت كه مطلب اين تاييد •

 .است تحقيقاتي موسسه/دانشگاه آن در شريف صنعتي دانشگاه دكتري

  .ندارد تحقيقاتي موسسه/دانشگاه آن با ديگري آموزشي رابطه دانشجو •

 تحقيقاتي فرصت تمديد قصد دانشجو كه صورتي در و باشد مي ماه 6 تحقيقاتي مدت كوتاه فرصت از استفاده مدت 

 دانشگاه تكميلي تحصيالت به را دوره تمديد درخواست ماه، 6 اتمام از قبل است الزم باشد، داشته را) ماه 3 مدت به حداكثر(

اي را  سازمان امور دانشجويان بابت تمديد فرصت تحقيقاتي هزينه ضمناً. شود انجام تمديد مراحل تا نمايد ارسال

 پيگيري نمايند. خود دانشجو را مجدد درخواست بايد حتماً بيشتر اقامت براي وظيفه نظام مشمولين .نمايد نميپرداخت 
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