فرایندها – معاونت آموزشی دانشگاه
کدفرایند :

گروه هدف  :دانشحویان مقطع دکتری دوره روزانه

حوزه  :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نام فرایند  :فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به خارج از کشور
انجام فرایند به وسیله :

نرم افزار  -دستی  -ترکیب هر دو

خروجی اصلی فرایند  :انتخاب و معرفی دانشجویان دکتری بر اساس نیازمندیهای کشور و مناابع موواود بارای اخا
سهمیه اعزام به خارج از کشور برای فرصت تحقیقاتی به منظور افزایش فعالیتهای علمی و پژوهشی و توانمندسازی دانشجویان

شرح فرایند  :در آغاز هر سال شمسی سهمیه دانشگاه برای اعزام دانشجویان مقطاع دکتاری دوره روزاناه باه فرصات
تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه ابالغ می شود .دانشاجویان متقایای و واواد
شرایط مطابق "شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در خارج و داخل کشوور " پا

از تکمیاپ پروناده در

صورت اخ سهمیه بر اساس اولویت بندی دانشکده مربوطه به سازمان امور دانشجویان معرفی می گردند.
نحوه اجرا :
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تعیین و اعالم سهمیه از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه
ابالغ تعداد سهمیه به دانشکده ها و اطالع رسانی به دانشجویان مقطع دکتری دوره روزانه
ارائه درخواست با تکمیپ فرمهای مربوطه و تشکیپ پرونده توسط دانشاجویان متقایای واواد شارایط در
دانشکده
اولویت بندی و ارسال مدارک متقاییان از سوی دانشکده به معاونت آموزشی
طرح مویوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای تعیاین ساهمیه هار دانشاکده و تصاویب نهاایی
اسامی دانشجویان متقایی واود شرایط.
اطالع رسانی به دانشجویان منتخب.
تکمیپ پرونده متقاییان با اخ تعهدات الزم (مرحله اول)
معرفی دانشجو به واحد حقوقی دانشگاه برای اخ تعهدات محضری
معرفی دانشجویان منتخب به سازمان نظام وظیفه عمومی برای اخ گ رنامه از سوی مدیریت آموزش
ثبت نام و بارگ اری مدارک توسط دانشجو در سامانه سجاد.
بررسی و تایید و ارسال مدارک توسط کارشناس در سامانه سجاد (مرحله اول)
بررسی و تایید و ارسال مدارک توسط معاونت آموزشی در سامانه سجاد (مرحله اول)
ارسال مدارک فیزیکی به سازمان امور دانشجویان توسط نماینده دانشگاه (مرحله اول)
ارسال مدارک از طریق اتوماسیون اداری وزارت علوم (سامانه ( )ERPمرحله اول)
پیگیری صدور نامه حمایت مالی از سوی سازمان اماور دانشاجویان بارای انجاام اماور اخا ویازا توساط
دانشجویان

 .16پیگیری ابالغ درخواست ارسال مدارک و ریاز نمارات قاباپ تروماه از ساوی دانشاگاههای مقااطع قبلای
دانشجو به سازمان امور دانشجویان
 .17درخواست معرفی دانشجویان منتخب به سازمان نظام وظیفه عمومی برای اخا ویازا و مجاوز گ رناماه از
سوی مدیریت آموزش
 .18معرفی دانشجویان منتخب به واحد حراست برای اخ مجوز خروج از کشور
 .19ارائه مدارک مرحله دوم (ویزا ،بلیات و  )...از ساوی دانشاجو باه دانشاگاه بارای ارساال باه ساازمان اماور
دانشجویان
 .20بررسی و تایید و ارسال مدارک توسط کارشناس در سامانه سجاد (مرحله دوم)
 .21ارسال مدارک فیزیکی به سازمان امور دانشجویان توسط نماینده دانشگاه (مرحله دوم)
 .22ارسال مدارک از طریق اتوماسیون اداری وزارت علوم (سامانه ( )ERPمرحله دوم)
 .23پیگیری صدور حکم اعزام دانشجو از سوی سازمان امور دانشجویان
 .24ارسال حکم صادره به مدیریت آموزش برای درج در پرونده دانشجو
 .25درخواست معرفی دانشجویان منتخب به سازمان نظام وظیفه عمومی برای مجوز خروج از کشاور از ساوی
مدیریت آموزش
 .26دریافت مدارک دانشجو پ از بازگشت باه کشاور بارای تساویه فرصات بارای ارساال باه ساازمان اماور
دانشجویان
 .27برر سی و تایید و ارسال مدارک تسویه فرصت دانشجو توسط معاونات آماوزش در ساامانه ساجاد (مرحلاه
سوم)
 .28ارسال مدارک فیزیکی به سازمان امور دانشجویان توسط نماینده دانشگاه (مرحله سوم)
 .29ارسال مدارک از طریق اتوماسیون اداری وزارت علوم (سامانه ( )ERPمرحله سوم)
 .30پیگیری دریافت نامه تسویه و لغو تعهدات از سازمان امور دانشجویان
 .31ارسال نامه تسویه حساب به مدیریت آموزش برای لحاظ نمودن تعهدات خدمت بارای آزادساازی مادرک
مقطع دکتری
 .32ارسال نامه تسویه حساب به واحد حقوقی برای لغو تعهدات دانشجو مطابق یوابط
 .33درخواست افزایش و اختصاص سهمیه ودید برای دیگر متقاییان واود شرایط
مدارک مرحله اول:









فرم شماره ( 101کاربرگ مشخصات و اطالعات دانشجو)
مدرک معتبر زبان
دعوتنامه از دانشگاهها و موسسات معتبر خارج از کشور
سند تعهد نامه محضری
احکام یامنین
فرم شماره ( 102کاربرگ مشخصات دانشجو مطابق گ رنامه)
تصویر صفحه اول گ رنامه
تصویر کارت ملی

مدارک مرحله دوم
 تصویر روادید
 بلیت رفت
 فرم ( 103تعهد استرداد هزینه در صورت عادم اساتفاده دانشاجو از مادت زماان  180روز بارای
فرصت تحقیقاتی)

 فرم تعهد
مدارک مرحله سوم









گزارش دانشجو از فرصت تحقیقاتی
گزارش استاد راهنمای دانشگاه مقصد
تاییدیه استاد راهنمای داخپ
بلیت برگشت
بیمه سفر
صفحه خروج و ورود دانشجو به کشور مطابق گ رنامه
فرم پ یرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی
صفحه اول مقاالت چاپ شده

صاحب فرایند :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

الکترونیکی کردن فرم های فرایند :

واحد:

