مدارک شروع دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل دانشجویان دکتری از دانشگاه گنبد به
سایر دانشگاهها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

نامه درخواست دانشجو به استاد راهنما محل تحصیل
نامه درخواست استاد راهنمای محل تحصیل به مدیر گروه
ابالغیه موضوع پایان نامه دکتری دانشجو با امضا معاونت و یا ریاست دانشکده
نامه تاییدیه پذیرش فرصت متقاضی و درخواست گروه و دانشکده مبنی بر محل فرصت مطالعاتی داخل
دانشجو
تاییدیه گذراندن آزمون جامع
اصل مدرک زبان (درصورتی که مدرک زبان  MSRTکمتر از  44باشد ،مدرک آزمون جامع به همراه
گواهی قبولی از طرف دانشکده ارائه گردد).
تاییدیه تصویب طرح پیشنهادی رساله دکتری از سمت دانشکده با ذکر صورتجلسه تحصیالت تکمیلی،
عنوان رساله و اساتید راهنما و مشاور

مدارک شماره  1الی  7جهت ارسال به سازمان امور بورس دانشجویان وزارت عتف الزامی است .لذا دانشکده
موظف به ارائه این مستندات در زمان ارسال به حوزه پژوهشی میباشد ،متعاقباً انجام مراحل بعدی امکان
پذیر است.
مدارک الزم شروع دوره فرصت کوتاه مدت داخل جهت بارگذاری در سامانه سجاد توسط
متقاضی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تاییدیه گذراندن آزمون جامع
اصل مدرک زبان (درصورتی که مدرک زبان  MSRTکمتر از  44باشد ،مدرک آزمون جامع به همراه
گواهی قبولی از طرف دانشکده ارائه گردد).
حکم کارگزینی ضامن
اصل سند تعهد محضری و گواهی اشتغال به تحصیل
نامه دانشگاه مبدا به موسسه محل فرصت جهت اعالم تاریخ شروع فرصت
نامه موافقت دانشگاه فرصت با ذکر شروع دوره فرصت مطالعاتی
مدارک شناسنامه ای و هویتی متقاضی

تمام این مدارک توسط دانشجو در سامانه سجاد بارگذاری گردد.

مدارک الزم اختتام فرصت و تسویه حساب فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل دانشجویان
دکتری جهت بارگذاری در سامانه سجاد توسط متقاضی:
 -1نامه اختتام فرصت مطالعاتی دانشگاه مقصد
 -2گزارش پایان کار فرصت مطالعاتی (گزارش یک صفحهای به تایید و امضا استاد راهنما دانشگاه مبدا و
استاد راهنما دانشگاه مقصد و امضا دانشجو
 -3نامه اختتام فرصت مطالعاتی دانشگاه محل تحصیل به واحد بورس

