شیوه نامه اجرائی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج کشور
(ویژه دانشجویان دکتری)
شرایط متقاضی
 .1متقاضی باید دانشجوی تمام وقت دورههای دکتری روزانه دانشگاه عالمه طباطبائی باشد.
 .2متقاضی باید آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری خود را نیز تصویب کرده باشد.
 .3متقا ضی باید در زمینه ای هم را ستا با مو ضوع ر ساله دکتری خود از یک دان شگاه معتبر ،نامه پذیرش که به تأیید گروه
تخصصی (آموزشی یا پژوهشی) رسیده باشد ،ارائه کند.
 .4به هنگام اعزام متقاضی ،حداکثر سه سال از شروع به تحصیل وی گذشته باشد( .ورودیهای سال  91به بعد)
 .5متقا ضی باید حد ن صاب  50در صد از نمره زبان  MSRTیا معادل آن از آزمونهای معتبر دیگر ( TOEFL, IELTS, GRE,
 )TOLIMOرا کسب نموده و مهارت الزم برای مکالمه در خارج از کشور را نیز داشته باشد (با تأیید گروه آموزشی زبان
و ادبیات انگلیسی دانشگاه یا نماینده آن)
تب صره :با توجه به محدودیت سهمیه دان شگاه ،در شرایط م ساوی ،اولویت با دان شجویانی ا ست که به ت شخیص شورای
تخصصی فرصت مطالعاتی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی باالتری برخوردار باشند.

روند اجرائی
 .1ارائه فرم م شخ صات دان شجو (فرم الف) ،فرم اطالعات علمی دان شجو (فرم ب) ،رزومه به روز ،کپی مدرک زبان ،کپی
نامه پذیرش ،کپی کارنامه آزمون جامع به معاون پژوهشی دانشکده از سوی دانشجو
 .2تأیید و ارسال مدارک دانشجوی متقاضی از سوی معاون پژوهشی دانشکده به معاون پژوهشی دانشگاه
 .3بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص دانشجویان معرفی شده توسط شورای تخصصی فرصت مطالعاتی دانشگاه
 .4اعالم به دانشجو جهت انجام امور مربوط به تکمیل فرم کاربرگ دانشجو و تعهد محضری
 .5ارسال مدارک به سازمان امور دانشجویان

فرم مشخصات دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی سال ( 94فرم الف)
نام و نام خانوادگی
جنسیت
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
کد ملی
رشته تحصیلی
دانشکده
ورودی
تاریخ امتحان جامع
تاریخ تصویب پروپوزال
نام استاد راهنما
وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)
وضعیت تأهل
دانشجوی بورسیه

هستم
نیستم

شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
پست الکترونیکی
نشانی پستی

نام دانشگاه محل خدمت:

فرم اطالعات علمی دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی سال ( 94فرم ب)
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
دانشکده
رشته /گرایش
علمی _ پژوهشی
ترویجی
مروری
تعداد مقاالت داخلی
کنفرانس
پذیرش
ISI- Scopus
سایر
تعداد مقاالت
کنفرانس
خارجی
پذیرش
تألیف
تعداد کتاب
ترجمه
طرح پژوهشی /کارگاه (به عنوان مدرس)
تجربه تدریس (سال)
تجربه اجرائی (سال و عنوان)
معدل دوره دکتری تاکنون
کشور
پذیرش
دانشگاه
نوع مدرک
مدرک زبان
نمره
توضیحات

مدیرگروه

معاون پژوهشی دانشکده

امضا

امضا

تاریخ

تاریخ

نظر شورای تخصصی فرصت مطالعاتی
دکتر شجاع احمدوند

معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر نادر نعمتالهی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر عبدالساده نیسی

مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر ماندانا تیشهیار

مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه

دکتر امیر زندمقدم مدیر گروه گسترش همکاریهای علمی بینالمللی

