
ن دانشگاه از ای یان دوره دكتریاستفاده دانشجو ایه( بریت )سهمیاعالم ظرف
 خارج و داخل كشور یقاتیكوتاه مدت تحق یفرصت مطالعات

 

 با سالم؛

ان سازمان یاداره كل بورس و اعزام دانشجو ۱۹/۰۳/۱۴۰۰مورخ  ۱۸۹۹۹/۴احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره 

استفاده  ایه( بریت )سهمی، در خصوص اعالم ظرفیقات و فناوریان وزارت علوم، تحقیامور دانشجو

ج و داخل كشور، خار یقاتیكوتاه مدت تحق ین دانشگاه از فرصت مطالعاتای یان دوره دكتریدانشجو

 س / یخارج از كشور به آن پرد یقاتیافته فرصت تحقیص یه تخصیت به سهمایخواهشمند است با عن

 قراردادن مدنظر با گردد دیتاك ربطیذ محترم كارشناسان و همكاران به( وستیپ جدول طبق) دانشكده

ان یو ارسال مدارك دانشجو یمعرف به نسبت مذكور، نامه مفاد قیدق مطالعه و مربوط مقررات و ضوابط

مسال( از شروع دوره )بالفاصله ین ۶سال ) ۳ط كه حدود ایحائز شر یمتقاض یدوره دكتر ۹۷سال  یورود

اقدام تا با انجام  ۱۰/۰۶/۱۴۰۰ب موضوع رساله( آنان نگذشته باشد تا یپس از گذراندن امتحان جامع و تصو

، از كشور یقاتیانجام فرصت كوتاه مدت تحق ایل هفتم برمسایبتوانند حداكثر در ن یر اقدامات ادارایس

سر نبوده و به یم یت اعالمیان خارج از ظرفیو ارسال مدارك متقاض یان ذكر است معرفایخارج شوند. ش

نسبت  ۱۰/۰۶/۱۴۰۰خ یس / دانشكده ها تا تاریپردچنانچه  یاعتبار ایهتیه و محدودیل كاهش سهمیدل

 ایدار ایهدانشكده /سیر پردایان سیه به متقاضیند؛ سهمایط اقدام ننمایز شران حائیمتقاض یبه معرف

 .گرفت خواهد تعلق تقاضا؛

 یان، همزمان با معرفین موضوع به متقاضایكامل  ید ضمن اطالع رسانیلذا خواهشمند است دستور فرمائ

نشگاه( ا رسال مدارك الزم از الملل دانیت معاونت بایه شده در سیمربوط )تعب ایل فرمهیدانشجو وتكم

 مستندات و مدارك یبارگذار درخواست؛ ثبت به نسبت گردد اعالم انیمتقاض به ها؛دانشكده /سیپرد یسو

: آدرس به خارج انیدانشجو اعزام و بورس كل اداره درخواست ثبت سامانه قیطر از یریگیپ كد اخذ و

http//:Portal.Saorj.ir ست در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال ا یهیند. بدایاقدام نم

 .ر نخواهد بودین معاونت امكان پذای یدرخواست از سو
 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی


