چرخه کاری فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج و داخل
مراحل

مدارک
-1

دعوتنامه از دانشگاه مقصد(نام دانشجو ،تاریخ شروع
دوره ذکر شود).
تکمیل کاربرگ فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
مدرک زبان دارای اعتبار
گواهی مبنی بر گذراندان امتحان جامع
گواهی مبنی بر دفاع از پروپوزال پایان نامه
تکمیل تعهدنامه محضری به همراه احکام ضامن ها
تکمیل فرم حراست  /روابط بین الملل
فایل اسکن شده تمامی مدارک الزامی است
حداکثر حجم فایل ها  2مگابایت باشد.

دریافت ارز
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کپی و فایل اسکن شده صفحه اول پاسپورت
فرم  103تکمیل شده و فایل اسکن شده آن(2نسخه)
کپی و فایل اسکن شده ویزا
کپی و فایل اسکن شده بلیط
حداکثر حجم فایل ها  2مگابایت باشد.

تسویه حساب بعد از بازگشت دوره تحقیقاتی
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گزارش کار از استاد دوره در خارج و تایید آن توسط
استاد راهنما
گزارش کار از استاد راهنما ی پایان نامه
کپی صفحه اول گذرنامه
کپی از صفحه ورود و خروج با مهر گذرنامه
الشه بلیط
بیمه
فایل اسکن شده تمامی مدارک الزامی است.
حداکثر حجم فایل ها  2مگابایت می باشد.

تشکیل پرونده
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فرایند ارائه مقاله در صورت تمدید دوره بیش از 180روز

 -1تکمیل فرم 104
 -2ارائه کلیه مستندات مقاالت

الزم به ذکر است دانشجویان محترم باید به آدرس  https://portal.saorg.irمراجعه و بعد از ثبت نام در سایت اقدام به
درخواست فرصت مطالعاتی نمایند  .استفاده از مرورگر  chromeالزامی است  .تحویل مدارک به صورت فیزیکی نیز الزامی
است.
مدارک الزم برای تمدید فرصت داخل به شرح زیر است:
 -1گزارش تحقیق در  6ماه گذشته که به تایید استاد راهنمای محل تحقیق رسیده باشد.
 -2نامه ضرورت ادامه تحقیق که به تایید استاد راهنمای محل تحقیق رسیده باشد.
 -3گزارش تحقیق و نامه ضرورت به تایید استاد راهنمای محل تحصیل رسیده باشد.
 -4نامه موافقت مبنی بر تمدید مهلت فرصت مطالعاتی توسط معاون آموزشی دانشگاه محل تحقیق به انضمام بند  1و 2

 -5تاییدیه معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل به انضمام کلیه موارد فوق جهت ارسال به سازمان امور دانشجویان

