
  رعایت برخی موارد در معرفی دانشجویان جهت اعزام به

 های خارج و داخل فرصت 

 ( و در صورت نبود مشاور بین الملل معاونت آموزشی المللبیندر مرحله اول از طریق  مکاتبات از یک کانال )

 .صورت پذیرد

 .دانشجویی که شرایط اولیه را ندارد لطفا به هیچ وجه معرفی نشود 

 بین الملل  –تحصیالت تکمیلی  -گروه -استاد)ارسال صورتجلسات و موافقت  شامل نامهآئین نکات مهم در

 ( واحد

 نامه های مربوطه(ارسال کامل مدارک )طبق آئین 

 عدم ارسال مدارک اضافی  

 عدم ارسال مدارک به صورت فیزیکی 

  دانشجو کارنامه ارسال آخرین 

  ذکر  شماره دانشجوئی در مکاتبات 

  تغییر مکان( -ها اعالم شود )اعم از تغییر تاریختغییری باید از دانشکدگان /دانشکدههر نوع 

  در تکمیل سند تعهد محضری تاریخ و نام کشور ذکر نشود )نوشته شود: زمان خروج از کشور و همچنین

 خارج از کشور ذکر شود( 

 گذاری فایلهای ارسالی به تفکیک )گاها زمانی که نامDownload all  گذاری هم صورت زده میشود اگر نام

 ریزدگرفته باشد به هم می

  ها نیاز به تائید که باید امضاء استاد راهنما و مهر دانشکدگان /دانشکده باشد مابقی فرم 101به جز فرم

 ندارد. 

 باید توسط دانشجو تایپ شده باشد. 102- 101های فرم 

 باشد.ول نمیمدرک زبان دانشگاه تهران برای سازمان مورد قب 

  چنانچه به هر دلیل دانشجو وارد ترم جدید می شود باید درخواست تغییر تاریخ اعالم شود و چنانچه از ترم

 کند الزاماً مجوز خروج کمیسیون موارد خاص نیاز است.عبور می 8

 رفی باشد الزاما از تحصیالت تکمیلی به کمیسیون موارد خاص معدانشجویانی که دارای شرایط خاص می

 گردند.

 های داخل الزامیست.ذکر تاریخ شروع دوره و همچنین نام استاد راهنما در فرصت 



  دانشجویانی که مشمول نظام وظیفه هستند باید حداقل یکماه جلوتر از خروج نسبت به درخواست مجوز

 خروج اقدام نمایند.

 نی که از طریق سازمان اقدام تحویل و بارگذاری کلیه صفحات سند تعهدی محضری )برای آن از دانشجویا

 میشود(

  در سامانه سجاد( نیاز است درخواست اولیه لغو و مجدداً ثبت نام و بارگذاری برای تغییر کشور یا تغییر زمان(

 مدارک شود.

  داشته باشد سپس اسکن و مهر ارسال گزارشات / یا اعالم اختتام دوره نامه استاد راهنما الزاماً امضاء فیزیکی

 شود و ارسال

 ها رسما چنانچه دانشجویی پذیرش رسمی فرصت داخل را نداشته باشد الزاماً از طریق دانشکدگان/ دانشکده

 .اخذ شودموافقت نامه از دانشگاه/موسسه مربوطه 

 چند نکته: فرصت مطالعاتی نهایتا تا یکسال قابل کنند دانشجویان اکثراً متن سند تعهدی را مالحظه نمی(

برابر  5باشد چنانچه دانشجو بعد از مدت تعیین شده مراجعت ننماید مشمول خسارت میتمدید است و 

 . اند مبلغی که دریافت داشته

  در سند تعهد دانشجویان تعهد خدمت دارند در قالب فعالیت پژوهشی/دوره پسا دکترا/کار با سابقه بیمه

 فقط در مبلغ حمایتی تفاوت استهیچ تفاوتی در تعهدات دانشگاه  تهران یا سازمان وجود ندارد 

 فعالیت کار پژوهشی جهت لغو تعهدات فعالیتی جدا از رساله دکتراست 

  و به همراه مابقی مدارک ارسال تکمیل تعهد نیز جهت لغو تعهدات هم خارج و هم داخل حتماً فرم لغو

 .شود

 :سربرگ دانشگاه مقصد مدارک تسویه کامل ارسال شود )تائید گزارش به امضا استاد خارجی در تاکید- 

 کپی صفحات پاسپورت از هر دو فرودگاه -ه ( بلیت رفت و برگشتدداخلی و مهر دانشک

 شود سامانه جز این های مطالعاتی در یکی و دو ماهه آینده به صورت سیستمی میفرایند اقدام برای فرصت

 پذیرد.روال را نمی

 


