بسمه تعالی

شیوه نامه اجرایی

نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل مقطع دکتری در
دانشگاههای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل در
پردیس خودگردان
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مقدمه:

توٌظَس فشاّن ًوَدى اهکاى اداهِ تحػیل داًطجَیاى ایشاًی ضاغل تِ تحػیل دس داًطگاّْای هؼتثش خاسج اص کطَس دس
داًطگاُ لشستاى  ،تِ استٌاد آییي ًاهِ اتالغی ضواسُ  ٍ/64149هَسخ ٍ 1389/10/4صاست ػلَم  ،تحقیقات ٍفٌاٍسی ٍتخطٌاهِ
ضواسُ  41/3/9260هَسخ  1392/04/02هذیشکل اهَسداًطجَیاى داخل تا ضشایظ هٌذسج دس ایي ضیَُ ًاهِ دسخَاست
هتقاضیاى سا غشفاً دس هقغغ دکتشی جْت تحػیل دس پشدیس خَدگشداى داًطگاُ لشستاى هَسد تشسسی قشاس هی گیشد.
هتقاضیاى پس اص هغالؼِ ایي ضیَُ ًاهِ ٍ آییي ًاهِ رکش ضذُ ٍ حػَل اعویٌاى اص داسا تَدى ضشایظ ػوَهی ٍ اختػاغی
اًتقال  ،هی تَاًٌذ حذاکثش تا یک هاُ قثل اص ضشٍع ّش ًیوسال تحػیلی تا هشاجؼِ تِ ًطاًی ایٌتشًتی :

http://91.99.101.134
ًسثت تِ تکویل فشم تقاضا ًاهِ ٍ تاسگزاسی هذاسک الصم اقذام ًوایٌذ.

درخواستهای انتقال پس اس معزفی داوطلبان توسط وسارت علوم،تحقیقات وفناوری به
دانشگاه لزستان ،مورد بزرسی قزار می گیزند.

-2شرایط عمومی:
– 1-2هؼتثش تَدى داًطگاُ هثذا اص ًظش اداسُ کل اهَس داًص آهَختگاى ٍصاست ػلَم،تحقیقات ٍفٌاٍسی
ً-2-2ذاضتي هٌغ قاًًَی تشای اداهِ تحػیل اص ًظش هقشسات آهَصضی
ً-3-2ذاضتي هٌغ قاًًَی اص ًظش هقشسات خذهت ٍظیفِ ػوَهی(هخػَظ آقایاى)
ً-4-2ذاضتي تیص اص یک سال ٍقفِ ی تحػیلی دس صهاى اسائِ تقاضا
-5-2داسا تَدى هذسک تحػیلی هقاعغ قثلی هَسد تاییذ هشاجغ ری غالح
تبصــره :دسغَستی کِ هذاسک تحػیلی هقاعغ قثلی دس خاسج اص کطَس اخز ضذُ تاضٌذ ،هذاسک دیپلن ٍ پیص داًطگاّی
تایذ تَسظ ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش تاییذ ٍ هذاسک هقاعغ تاالتش تایستی تَسظ اداسُ کل اهَس داًص آهَختگاى ٍصاست
اسصضیاتی گشدد.
-6-2دایش تَدى سضتِ هَسد تقاضا دس پشدیس خَدگشداى داًطگاُ لشستاى(جْت اعالع تیطتش تِ ٍتگاُ داًطگاُ تِ ًطاًی
– www.lu.ac.irقسوت پشدیس داًطگاّی هشاجؼِ ضَد)
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-3شرایط اختصاصی:
-1-3داسا تَدى هذسک کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی اسضذ اص داًطگاّْای هؼتثش دٍلتی داخل ٍ یا داًطگاّْای خاسج اص کطَس کِ
تَسظ اداسُ کل اهَس داًص آهَختگاى ٍصاست هتثَع اسصضیاتی ضذُ تاضٌذ.
-2-3داسا تَدى هؼذل حذاقل  17دسهقغغ کاسضٌاسی ٍ حذاقل  18تشای کاسضٌاسی اسضذ (تشای سضتِ ّای ػلَم اًساًی) ٍ
هؼذل حذاقل  16دسهقغغ کاسضٌاسی ٍ حذاقل  17تشای کاسضٌاسی اسضذ (تشای سایش سضتِ ّا )
-3-3سضتِ تحػیلی دکتشای هتقاضی دس داًطگاُ هثذاء هتٌاسة تا سضتِ کاسضٌاسی اسضذهتقاضی تاضذ.
-4-3اخز پزیشش ػلوی اص ضَسای آهَصضی گشٍُ هشتَعِ تا کسة حذاقل  50اهتیاص هغاتق جذٍل اهتیاصدّی پیَست.
-5-3سپشدى تؼْذهحضشی (مطابق فزم موجوددر وبگاه دانشگاه لزستان –قسمت پزدیس ) هخػَظ داًطجَیاى ضاغل تِ
تحػیل دس پشدیس پس اص اخز پزیشش .
-6-3هؼادل ساصی دسٍس (حداکثر  8واحد) تش اساس آییي ًاهِ هؼاد ل ساصی دسٍس دٍسُ دکتشی کِ دسٍتگاُ داًطگاُ
لشستاى قاتل دستشسی هی تاضذ.
-7-3ثثت ًام ٍ اضتغال تِ تحػیل حذاقل دٍ ًیوسال تحػیلی تِ غَست حضَسی دس داًطگاُ هثذا ٍ داساتَدى گضاسش
پیطشفت تحػیلی

تبصــره :به اسای پذیزش و یا معادل ساسی

 4واحد درسی ،دانشجو ملشم به پزداخت شهزیه ثابت یک تزم

وشهزیه متغیز بزای  4واحد می باشد.
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-4مدارک مورد نیاز:
-1-4گَاّی حضَس ،ثثت ًام ٍ اضتغال تِ تحػیل حذاقل دٍ ًیوسال تحػیلی دس داًطگاُ هثذاء ٍ گَاّی استاد ساٌّوا هثٌی
تش گزساًذى ٍاحذ ّای دسسی ٍ هیضاى پیطشفت تحػیلی کِ تِ تاییذ سفاست جوَْسی اسالهی ایشاى دس کطَس هحل تحػیل
سسیذُ تاضذ.
-2-4اسائِ گَاّی هثٌی تش هَافقت تی قیذٍضشط اداهِ تحػیل ٍ ًیض حضَس توام ٍقت دس داًطگاُ اص عشف هَسسِ هحل
خذهت(هخػَظ ضاغلیي)
-3-4تػَیش هذسک کاسضٌاسی
-4-4تػَیش هذسک کاسضٌاسی اسضذ
-5-4تػَیش کلیِ غفحات ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی
-6-4تػَیشکلیِ غفحات گزسًاهِ
-7-4تػَیشهذاسک دال تش هطخع ًوَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ
-8-4اغل فیص ٍاسیضی تِ هثلغ  500/000سیال تِ حساب ( 2709057718تٌام پشدیس خَدگشداى داًطگاُ لشستاى ًضد تاًک
تجاست ضؼثِ داًطگاُ لشستاى)

تبصــره :تشسسی تقاضا تا اسائِ تػَیش هذاسک قاتل تشسسی هی تاضذ لزا دس غَست هَافقت تا اًتقال دس صهاى ثثت ًام اسائِ
اغل هذاسک الضاهی است.
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