اطالعیة مهم
دربارة اعطای اعتبار فرصت مطالعاتي
داًطجَٗاى دٍرُّإ دکتزٕ تخػػٖ ٍ ً٘ش داًطجَٗاى دٍرُّإ تخػع ٍ فَق تخػع رضتِّإ پشضکٖ هطوَل جاٗشُّاإ
تحػ٘لٖ سال  1395-96هٖتَاًٌذ اس تارٗخ  1395/9/20تا  1395/10/5تا هزاجعاِ تاِ پاٗهااُ ااتیااتٖ تٌ٘ااد هلّاٖ ًخثهااى تاِ
ًطاًٖ ،http;//soraya.bmn.ir :درخَاستّإ خَد را تزإ تْزُهٌذٕ اس ایتثار فزغت هطالعاتٖ در ساهاًِ تارگذارٕ کٌٌذ تا
پس اس تزرسٖ ،در غَرت تأٗ٘ذ ٍ تز اساس سْو٘ٔ اختػاظدادُضذُ تِ داًطهاُ ،اس اٗي جاٗشُ تْزُهٌذ ضًَذ.
هْنتزٗي ًکات هزتَط تِ ایتثار فزغت هطالعاتٖ تِ ضزح سٗز است (هتقاض٘اى تزإ ااتع ت٘طتز هٖتَاًٌذ تِ «راٌّواإ ایطاإ
جاٗشُّإ تحػ٘لٖ تِ داًطجَٗاى غاحة استعذاد تزتز در سال تحػا٘لٖ ( 1395-96راجاا)» در ٍتهااُ تٌ٘ااد هلّاٖ ًخثهااى ٗاا
تٌ٘ادّإ ًخثهاى استاًٖ هزاجعِ کٌٌذ):
اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

 .1اٗي تسْ٘تت تِ هٌظَر اٗجاد ارتثاط تا ًْادّإ یلوٖ ٍ فٌّاٍرأً کطَر ایطا هٖضَد کِ پس اس تػاَٗة اساتدادُ اس فزغات
هطالعاتٖ در داًطهاُ هتثَع ٍ پذٗزش اس ًْاد هقػذ ،تِ اَر هاّ٘اًِ ٍ حذاکثز تِ هذّت ًُِهاُ تِ داًطجَٕ هطاوَل پزداخات
هٖضَد .در غَرت تْزُهٌذٕ اس اٗي ایتثار ،داًطجَ هجاس ً٘ست در دٍرٓ فزغت هطالعاتٖ اس ایتثارات «راتثأ داًطاجَٖٗ»،
«آهَسشٗارٕ» « ،پژٍّصٗارٕ»« ،فيٗارٕ»ّ« ،ستٔ پژٍّصّ /ستٔ فٌّاٍرٕ ٍکارآفزٌٖٗ» استدادُکٌذ.
 .2السم است داًطجَ درخَاست خَد را تزإ گذراًذى دٍرٓ فزغت هطالعاتٖ تِ ّوزاُ هذارک السم هطاتو تازً :اهأ
هَافقت استاد راٌّواً ،اهٔ هَافقت داًطهاُ هثذأ ٍ ًاهٔ پذٗزش ًْاد هقػذ در ساهأً ااتیاتٖ تٌ٘اد تارگذارٕ کٌذ.
 .3السم است داًطهاُ هح تحػ٘ داًطجَ ،یتٍُ تز هَارد فَق ،هَارد سٗز را تِ تٌ٘اد ًخثهاى استاى ایتم کٌذ:
الف .دل٘ اًتخاب ًْاد هقػذ تِ یٌَاى هقػذ فزغت هطالعاتٖ
ب .ضاخعّإ تزتز تَدى ًْاد هقػذ ًسثت تِ ساٗز هؤسسِّإ یلوٖ کطَر
جً .ام ٍ سَاتق یلوٖ استاد ه٘شتاى داًطجَ ٍ آسهاٗطهاُ تخػػٖ ه٘شتاى
د .تػَٗز تداّنًاهِ ه٘اى داًطهاُ هثذأ ٍ ًْاد هقػذ تزإ پذٗزش فزغت هطالعاتٖ ٍ تعْذات هثذأ ٍ هقػذ
 .4در هزحلٔ اٍل ،هثلغ کوك ّشٌٗٔ سِ هاُ (تذٍى تَجِ تِ ٍضع٘ت تأّ داًطجَ) تاِ غاَرت یلاٖالحسااب پزداخات
هٖضَد.
 .5در غَرت ارائٔ هذارک هثٌٖ تز ّوزاّٖ ّوسز در سدز ،هاتِالتداٍت کوكّشٌٗٔ هتأّلٖ پزداخت هٖضَد.
یادآوری :درغَرتٖ کِ داًطهاُ هثذأ ٍ هقػذ در ٗك ضْز تاضذ هاتِالتداٍت کوكّشٌٗٔ هتأّلٖ پزداخت ًوٖضَد.
 .6کوك ّشٌٗٔ سِهاِّّإ تعذٕ تا درٗافت گشارش سِهاِّ اس داًطجَ ٍ تأٗ٘ذ داًطهاُ هثذأ ،پزداخت هٖضَد.
 .7پس اس اتوام سهاى فزغت ٍ تا ایتم هذت ک فزغت ٍ تأٗ٘ذ داًطهاُ ،تاق٘واًذٓ کوكّشٌِٗ پزداخت خَاّذ ضذ.

 .8در غَرتٖکِ داًطجَ اس فزغت هطالعاتٖ استدادُ ًکٌذ ٗا هذت استدادٓ ٍٕکوتز اس ساِ هااُ تاضاذ ،السم اسات هثلاغ
اضافِ پزداخت را تِ تٌ٘اد تزگزداًذ.
یادآوری :اَل دٍرٓ فزغت هطالعاتِٖ داخلٖ حذاکثر نه ماه است.
اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

 .1اٗي تسْ٘تت تِ هٌظَر اٗجاد ارتثاط تا ًْادّإ یلوٖ ٍ فٌّاٍرأً خارج اسکطَر ایطاا هاٖضاَد کاِ پاس اس تػاَٗة
فزغت هطالعاتٖ در داًطهاُ هتثَع ٍ پذٗزش اس ًْاد هقػذ ،تِ اَر هاّ٘اًِ ٍ حذاکثز تِ مذّت ششماه تاِ داًطاجَٕ
هطوَل پزداخت هٖضاَد .در غاَرت تْازُ هٌاذٕ داًطاجَ اس اٗاي ایتثاار ،داًطاجَ هجااس ً٘سات در دٍرٓ فزغات
هطالعاتٖ اس ایتثارات «راتثٔ داًطجَٖٗ»« ،آهَسشٗارٕ»« ،پژٍّصٗارٕ»« ،فيٗارٕ»ّ« ،ستٔ پژٍّطاّٖ /ساتٔ فٌّااٍرٕ
ٍ کارآفزٌٖٗ» استدادُکٌذ.
 .2السم است داًطجَ درخَاست خَد را تزإ گذراًذى دٍرٓ فزغت هطالعاتٖ تِ ّوزاُ هذارک السم هطاتو تازً :اهأ
هَافقت داًطهاُ هثذأ ٍ ًاهٔ پذٗزش ًْاد هقػذ را در ساهأً ااتیاتٖ تٌ٘اد تارگذارٕ کٌذ.
یادآوری مهم :اٍلَٗت پذٗزش ًْاد هقػذ تا داًطهاّٖ است کِ در سال ه٘تدٕ جارٕ دارإ رتثٔ سٗاز  200تاضاذ .تاذٗي هٌظاَر
رتثٔ داًطهاُ در سِ ًظام رتثِتٌذٕ :ضاًهْإ ( ،)Shanghaiتاٗوش ( ٍ )Timesکَ٘.اس )QS( .تزرسٖ هاٖضاَد.
اًتظار آى است رتبة دانشگاه مقصذ ٍ رتبة دانشگگاه مقصگذ در رشگتة تخصصگيِ متقاضگي در دساتکان دٍ ًظاام
رتثِتٌذٕ کوتز اس  200تاضذ.
 .3چٌاًچِ هقػذ داًطجَ ٗکٖ اس هزاکش پژٍّطٖ (ًِ داًطهاّٖ) تاضذ ،السم است داًطهاُ هثذأ ،ااتیاات سٗاز را درتاارٓ ًْااد
هقػذ هطخع ٍ تِ تٌ٘اد استاى ایتم کٌذ:
 .1-3دل٘ اًتخاب هزکش پژٍّطٖ تِ یٌَاى هقػذ فزغت هطالعاتٖ
 . 2-3ضاخعّإ تزتز تَدى هؤسسٔ هقػذ ًسثت تِ ساٗز هؤسسِّإ یلوٖ
 .3-3اهکاًات ٍ تجْ٘شات ٍٗژٓ هؤسسٔ هقػذ
یادآوری :اَل دٍرٓ فزغت هطالعاتِٖ خارجٖ حذاکثر ششماه است.

