شيوه نامه اجرايی فرصت تحقيقاتی كوتاه مدت در داخل و خارج كشور
این شیوهنامه (دستورالعمل اجرایی) به استناد آئیننامه فرصت پژوهشی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری داخل به شماره 4/257207
مورخ  1393/02/03و در راستای اجرای مصوبه مورخ  1399 /10/10شورای مرکزی بورس ،مبنی بر واگذاری بیشتر اختیارات حوزه ستادی
وزارت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تدوین و بر اساس آن نحوه ارائه تسهیالت فرصت مذکور به متقاضیان واجد شرایط ،نحوه تسویه
حساب و همچنین نحوه لغو تعهدات دانشجویان بهرهمند از تسهیالت فوق ،توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و یا سازمان امور
دانشجویان ،تعیین میگردد.

مقدمه:
تعداد سهمیه تسهیالت فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،هر ساله با توجه به
تعداد دانشجویان ورودی دکتری تخصصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،نیاز آنها و همچنین منابع مالی موجود ،توسط اداره کل بورس
و اعزام دانشجویان تعیین و با تایید شورای مرکزی بورس تخصیص و به آنان اعالم میشود .بر این اساس از محل اعتبارات سازمان امور
دانشجویان ،اعتبار الزم در قالب کمک به حساب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز میشود تا بر اساس سهمیه تخصیصی ،مفاد این
شیوهنامه و همچنین اولویتهای در نظر گرفته شده از طرف دانشگاهها به دانشجویان متقاضی واجد شرایط پرداخت گردد.
واژههای اختصاری به کار رفته در این شیوهنامه به شرح ذیل میباشد.

ماده  : 1تعاريف و اختصارات
 -1وزارت :وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 -2سازمان :سازمان امور دانشجویان
 -3اداره کل بورس :اداره کل بورس و اعزام دانشجویان
 -4مؤسسه :دانشگاهها و مراکز آموزشعالی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتری از وزارت هستند.
 -5فرصت :فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت  6ماهه

ماده  : 1شرايط متقاضيان
 -1متقاضی باید دانشجوی شاغل به تحصیل در دوره دکتری تخصصی حضوری تمام وقت نوبت اول و یا دانشجوی پژوهش محور (قبولی
آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و بدون پرداخت شهریه) مؤسسه یا پژوهشگاههای دولتی باشد.
تبصره  :1تقاضای دانشجویان سایر دستگاهها و ارگانها تنها در صورتی که دستگاه یا ارگان مربوطه  % 100هزینههای آنها را تقبل نماید،
قابل بررسی است.
 -2در زمان شروع دوره فرصت ،باید حداقل یک سال از سنوات مجاز تحصیلی متقاضی باقی مانده باشد و از شروع به تحصیل در مقطع
دکتری وی نباید بیش از  48ماه گذشته باشد.
تبصره  :2مدت فرصت تحقیقاتی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.
تبصره  :3برای فرصت خارج متقاضی ملزم به ارائه روادید و خروج از کشور قبل از پایان مهلت مذکور ( 48ماه پس از شروع تحصیل) میباشد.
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تبصره  :4در صورتی که متقاضی از مرخصی تحصیلی بدون درج در سنوات (با تایید دانشگاه محل تحصیل) استفاده نموده باشد ،این مدت به
مهلت مذکور اضافه میشود.
 -3متقاضی باید آزمون جامع را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز به تصویب رسیده باشد.
 -4ارائه پذیرش مرتبط با موضوع رساله از یکی از دانشگاههای گروه الف(ممتاز) و یا گروه ب(خوب) مورد تایید وزارت و یا مؤسسات وابسته
به آنها ،مندرج در پایگاه اطالع رسانی اداره کل امور دانشآموختگان ،که به تایید استاد راهنما و گروه تخصصی موسسه محل تحصیل
رسیده باشد ،از سوی متقاضی الزامی است( .موارد خاص با ذکر دالیل توجیهی گروه آموزشی مؤسسه و یا دانشگاه محل تحقیق قابل
بررسی است).
 -5برای فرصت خارج در کشورهای انگلیسی زبان ،ارائه گواهی معتبر مبتنی بر احراز حداقل  50درصد نمره زبان یکی از آزمونهای،MSRT :
 TOLIMO ، IELTS ،TOEFL:PBTیا  TOEFL:IBTو برای کشورهای غیر انگلیسی بان ،ارائه مدرک معتبر زبان آکادمیک مؤسسات آن
کشور ،با تایید دانشگاه و هماهنگی با اداره کل بورس ،الزامی است.
تبصره  :5برای دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ،ارائه گواهی حداقل  50درصد نمره آزمون زبان  MHLEقابل قبول است.
تبصره  :6گواهی زبان ارائه شده باید در زمان آزمون جامع دارای اعتبار باشد.
تبصره  :7برای فرصت داخل ،گواهی زبان مورد نیاز برای گذراندن امتحان جامع ،با تایید مؤسسه قابل قبول است.

ماده  :2مراحل انجام كار:
 -1ارائه تقاضای استفاده از تسهیالت فرصت داخل یا خارج همراه با مدارک مورد نیاز به معاونت مربوطه در مؤسسه توسط متقاضی.
 -2در صورت احراز شرایط مطابق مفاد این شیوهنامه و تایید مؤسسه ،با توجه به اولویتهای مورد نظر و سهمیههای تخصیصی ،ثبت نام و
بارگذاری مدارک در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) توسط متقاضی با هماهنگی مؤسسه.
 -3تایید مراتب در سامانه سجاد از سوی مؤسسه و همزمان اخذ تعهد محضری از متقاضی مطابق نمونه (پيوست  )1که به تایید دفترحقوقی
سازمان رسیده است.
تبصره  :8مسئولیت تطبیق تعهد محضری مأخوذه با نمونه پیوست بر عهده دفتر حقوقی مؤسسه میباشد.
تبصره  :9میزان ضمانت مالی برای دورههای فرصت خارج و داخل و آزاد سازی مدارک مورد نیاز برای فرصت خارج ،در حال حاضر و تا اطالع
ثانوی به شرح جدول ذیل میباشد.
متقاضی

دانشجويان روزانه و بورسيه و غير بورسيه

بابت آموزش رايگان و آزادسازی
مدارک تحصيلی در هر مقطع

فرصت تحقيقاتی خارج
فرصت تحقيقاتی داخل

1500000000

 150/000/000ريال

(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)

(یکصد و پنجاه میلیون ریال)

200000000

----

(دویست میلیون ریال)

تبصره  :10برای فرصت داخل ،یک نفر ضامن و برای فرصت خارج ،دو نفر ضامن الزامی است.
تبصره  :11ضامنین باید واجد شرایط الزم مطابق شرح مندرج در پيوست شماره  2این شیوه نامه باشند.
تبصره  :12سپردن وثیقه ملکی به جای ضمانت مالی ،وفق مقررات دفتر حقوقی سازمان بالمانع است.
 -4تایید شرایط متقاضی با توجه به اطالعات ثبت شده و مدارک بارگذاری شده در سامانه سجاد توسط دانشگاه و اداره کل بورس
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 -5صدور نامه حمایت مالی توسط سازمان یا مؤسسه.
تبصره  :13در صورت پذیرش نامه حمایت مالی صادره از سوی مؤسسه ،توسط سفارت کشور محل تحقیق ،این نامه از سوی مؤسسه و در غیر
این صورت با درخواست کتبی مؤسسه ،توسط اداره کل بورس صادر میشود.
 -6صدور حکم فرصت ،توسط مؤسسه یا سازمان با توجه به محل تخصیص اعتبارات.
تبصره  :14صدور حکم فرصت خارج صرفاً پس از ارائه روادید کشور محل تحقیق از سوی دانشجو در مهلت قانونی صادر میشود.
 -7پرداخت تسهیالت ارزی یا ریالی به دانشجو ،مطابق مفاد این شیوه نامه توسط امور مالی مرجع صادر کننده حکم فرصت.
 -8مکاتبه مؤسسه با اداره کل امور دانشجویان داخل در خصوص صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی ،برای
فرصت خارج.

ماده  :3مزايا :
الف -فرصت تحقيقاتی خارج:
 -1پرداخت حداکثر شش ماه مقرری ارزی کشور محل تحقیق یا معادل ریالی آن به دانشجویان بورسیه (در صورت وجود اعتبار) ،بر اساس
مصوبات هیأت محترم وزیران و شورای مرکزی بورس و طبق جدول پیوست (پيوست .)3
تبصره  :15معادل ریالی مقرری به نرخ سامانه بانک مرکزی در روز پرداخت به دانشجو محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره  :16به دانشجویان غیربورسیه و پژوهش محور (قبولی آزم ون دوره دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و بدون
پرداخت شهریه) این میزان درصدی از ششماه مقرری ارزی یا معادل ریالی آن میباشد که این میزان توسط شورای مرکزی بورس تعیین و
تصویب میشود و در حال حاضر این میزان حداکثر  % 65کل مقرری  6ماهه میباشد.
تبصره  : 17چنانچه دانشجویان دوره دکتری برای انجام فرصت تحقیقاتی از حمایت سایر نهادها برخوردار شوند ،در صورت درخواست مابه
التفاوت آن توسط مؤسسه وفق مقررات قابل بررسی میباشد.
 -2بابت جبران بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت و بیمه برای دانشجویان بورسیه و غیربورسیه ،کمک هزینه ریالی به شرح جدول ذیل
قابل پرداخت است .
نوع دانشجو

بورسیه و غیر
بورسیه و پژوهش
محور(قبولی آزمون)

استراليا  ،زالندنو ،كانادا ،امريکا ،ژاپن،

كشورهای شرق و جنوب

تركيه  ،لبنان ،هند ،

افريقای جنوبی ،امريکای التين

شرقی آسيا و اروپايی

روسيه و ساير

 90000000ريال

 55000000ريال

 35000000ريال

(نود میلیون ریال)

(پنجاه و پنج میلیون ریال)

(سی و پنج میلیون ریال)

ب -فرصت تحقيقاتی داخل :
 -1بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس ،به منظور تامین بخشی از هزینههای تحقیقات دانشجویان بورسیه و غیربورسیه برای تحقیقات
نظری ،مبلغ ( 100000000یکصد میلیون) ریال و برای تحقیقات تجربی و فنی مهندسی مبلغ ( 150000000یکصد و پنجاه میلیون) ریال
از محل اعتبارات سازمان و در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته به موسسه محل انجام تحقیقات جهت هزینه کرد مطابق جدول ذیل
پرداخت می شود .
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نحوه هزينهكرد ،كمک هزينه پژوهشی فرصت داخل در موسسه محل تحقيق دانشجو:
هزينه كرد

درصد

بابت

استاد راهنما میزبان

%30

به عنوان  GRANTدر اختیار استاد راهنما قرار گیرد .

خدمات

%30

مواد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی و خدمات انفورماتیک

مسکن و خوابگاه

%20

در صورت استفاده دانشجو از خوابگاه در اختیار معاونت دانشجویی قرار گیرد و در غیر
اینصورت پس از ارایه مستندات از طریق دانشگاه به دانشجو پرداخت شود.

موسسات

% 20

هدایت و راهبری امور دانشجویان

تبصره  :18در صورتی که محل انجام تحقیق از میان موسسات غیر وابسته به وزارت باشد ،موافقت موسسه محل تحصیل در خصوص واریز
مبلغ کمک هزینه پژوهشی به حساب موسسه محل تحقیق الزامی است ،زیرا کمک هزینه پژوهشی صرفاً در وجه موسسه محل تحصیل قابل
پرداخت خواهد بود.
 -2مطابق با مفاد حکم صادره ،در طول مدت فرصت داخل ،به میزان  1/5برابر مقرری دانشجویان بورسیه مؤسسه محل تحقیق ،مصوب
شورای مرکزی بورس ،به عنوان مقرری به دانشجو پرداخت میشود.
تبصره  :19میزان مقرری پرداختی به دانشجویانی که محل تحقیق آنها در لیست دانشجویان بورسیه وزارت نباشد ،به میزان مقرری مندرج در
لیست دانشجویان بورسیه وزارت در همان شهر یا استان محل تحقیق خواهد بود.

ماده  : 4ساير مقررات
 -1رعایت شئونات اخالقی منطبق با موازین و مقررات جمهوری اسالمی ایران از طرف دانشجویان الزم االجراست.
 -2دانشجو موظف است پس از بازگشت از فرصت خارج ضمن اعالم مراجعت گزارش کاملی از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود را که به
تائید استاد راهنما رسیده باشد به مؤسسه محل تحصیل ارائه نماید.
 -3در صورتی که مدت تحقیق کمتر از شش ماه باشد ،دانشجو موظف است اضافه مبالغ دریافتی ارزی و ریالی را متناسب با زمان تحقیق تا
سقف  6ماه ،به امور مالی مرجع ارائه دهنده تسهیالت مسترد نماید.
تبصره  :20برای تسویه حساب فرصت تحقیقاتی خارج ،مالک اولیه برای تعیین مدت تحقیق مدت اقامت دانشجو در کشور محل تحقیق و
سپس تاییدیه مؤسسه محل تحقیق ،گزارش کار و تایید استاد راهنما و معاونت مربوطه در مؤسسه خواهد بود و برای فرصت داخل ،این میزان
بر اساس حضور دانشجو در مؤسسه ،تایید مقام مسئول در مؤسسه محل تحقیق ،تایید استاد راهنما و معاونت مربوطه مؤسسه محل تحصیل
خواهد بود.
 -4پس از اتمام فرصت خارج ،دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به کشور مراجعت نماید .در غیر اینصورت نسبت به اجرای
تعهد مأخوذه و استرداد هزینههای انجام شده اقدام میشود .
تبصره  : 21در صورت تمدید دوره تحصیلی دانشجو برای نیمسال نهم توسط موسسه ،این مدت بدون پرداخت هزینه تا یک سال با رعایت
سقف سنوات مجاز تحصیلی قابل افزایش است.
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 -5پرداخت هزینههای غیر مترقبه و پیش بینی نشده دانشجو در زمان فرصت ،در صورت درخواست مؤسسه قابل طرح و بررسی با تایید
شورای مرکزی بورس است.
 -6دانشجو موظف است در طول دوره فرصت ،به طور تمام وقت به پژوهش و تحقیق در باره موضوع رساله مصوب خود بپردازد .در صورت
عدم رعایت این تکلیف و مبادرت به امور غیرپژوهشی حمایت مالی وی قطع شده و دانشجو مکلف به استرداد وجوه دریافتی و پرداخت
خسارت با تشخیص اداره کل بورس خواهد بود.
 -7با توجه به متفاوت بودن ماهیت تعهد خدمت ناشی از فرصت با تعهد آموزش رایگان ،دانشجویان بهرهمند از تسهیالت فرصت موظفند پس
از تسویه حساب طبق مفاد سند محضری سپرده شده ،به میزان دو برابر مدت استفاده از تسهیالت مذکور را در قالب یکی از خدمات :الف-
فعالیت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه با تایید مقام مجاز ب -انجام خدمات دولتی با تایید مقام مسئول و ج -انجام خدمات غیردولتی با
ارائه گواهی کار از کارفرما و تاییدیه بیمه متناظر با آن ،در داخل کشور خدمت نمایند و جهت لغو تعهد ،تاییدیه آن را ارائه نمایند .در غیر
اینصورت وفق سند تعهد ماخوذه و مطابق قوانین و مقررات حاکم ،اقدام قانونی خواهد شد.
تبصره  :22گذراندن دوره پسا دکترای داخل یا دستیار پژوهشی با تائید دانشگاه به منزله فعالیت پژوهشی قابل قبول بوده و برای انجام
تعهدات قابل قبول میباشد.
تبصره  :23جهت لغو تعهدات فرصت ،ضروری است با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی دانشجو ،کاربرگ مربوط (پيوست  4يا
 )5توسط کارشناس مؤسسه تکمیل و در صورت تایید انجام تعهدات مطابق سند مأخوذه ،با تشخیص دفتر حقوقی مؤسسه ،نسبت به لغو آن
اقدام گردد.
تبصره  :24بارگذاری کاربرگ تکمیل شده فوق و درج مراتب لغو تعهد در سامانه سجاد ،از طرف مؤسسه الزامی است.
 -8مزایای مندرج در این شیوه نامه امتیاز اعطایی سازمان بوده و صرفا" در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت می باشد.
 -9مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه ،به عهده سازمان میباشد.

ماده : 5
این شیوه نامه مشتمل بر  5ماده و  24تبصره در تاریخ  1400/2/29به تصویب شورای مرکزی بورس رسیده و از تاریخ ابالغ قابل اجرا است.
و کلیه شیوهنامه های مغایر با آن لغو میگردد .هرگونه اصالح یا تغییر مفاد شیوهنامه تنها با تصویب شورای مرکزی بورس معتبر میباشد.

5

(پيوست شماره )1
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
اینجانب  .............................فرزند  ...................دارنده شناسنامه شماره .................صادره از  ......................کد ملی  .......................ساکن
 ...........................................کد پستی ..........................که با استفاده از مزایای ارزی و ریالی اعطایی برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در رشته
......................مقطع  ............... ....................عازم کشور ........................به مدت ................ماه از  ....................می باشم و از مزایای ارزی و ریالی فرصت
مطالعاتی در خارج /داخل کشور طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود  ،بموجب این سند متعهد می گردم که تمام تعهدات مندرج
در این سند را به طور کامل و مطلوب به انجام برسانم و در مقام تضمین اجرای مفاد و نیز حسن انجام تعهدات ذیل ،با لحاظ کردن تمام
شرایط و مندرجات این سند ،مبلغ...................................................ریال به عنوان حداقل تضمین میسپارم .ذکر این مبلغ صرفاً به جهت رعایت
مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینه های اضافه بر این مبلغ ،حسب توافق طرفین که ضمن همین سند انجام شده و
بنا به تکلیف مندرج در ماده  34قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  1380و تبصره آن و بخشنامه شماره  134/31047مورخ 82/11/11
از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد .ضمن عقد خارج الزم ملتزم میگردم:
 .1طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری( سازمان امور دانشجویان) و با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و آییننامه
ها و سایر مقررات مربوط ،در قبال اعطای مزایا و تسهیالت موضوع «شیوهنامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و
شرکت در کنفرانسهای علمی» در محل و مدت تعیین شده در این سند صرفاً به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته و کلیه دستورات و مقررات
مربوط را رعایت نمایم.
 .2هیچ گونه اقدامی که خالف شئون دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر مقررات جاری کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی ،محل
تحقیق خود را بدون کسب موافقت از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور تغییر ندهم و دوره تحقیقاتی را که برای آن اعزام شدهام
در محل تعیین شده و ظرف مدت مصوب ،برابر مقررات با موفقیت بگذرانم
 .3بعد از اتمام دوره و زمان تعیین شده و مراجعت به کشور در اولین فرصت اداری به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور مراجعه و
عالوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود ،نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم و این شرط را میپذیرم که تحویل مدرک فارغ-
التحصیلی دکتری فقط پس از تسویه حساب کامل با اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج امکانپذیر است.
 .4به موجب این سند ،سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی خود در زمان حیات و وصی خود در صورت وفات و نیز مرجع انحصاری برای
تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی میدانم .تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به کشور یا
تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند و چگونگی جبران آن بر اینجانب حجت است و سازمان میتواند به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی -
قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود و یا از طریق صدور اجرائیه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید و عالوه بر مطالبه و دریافت
معادل ریالی ارزهای پرداختی به باالترین قیمت روز پرداخت ،برای مطالبه و دریافت  5برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به
باالترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه هزینه های قضایی و اجرایی و نیز خسارت تأخیر تأیه
وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید.
 .5به محض پایان یافتن مدت تعیین شده به کشور/دانشگاه /پژوهشگاه مراجعت نمایم و عالوه بر اجرای تعهدات مربوط به آموزش رایگان و سایر
تعهداتی که حسب مورد یر طبق قوانین ،مقررات و قراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است ،مطابق مقررات
حاکم بر فرصت تحقیقاتی و سایر مقررات مربوط حداقل  2برابر مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایای ارزی و ریالی به تحقیق
اشتغال داشتهام در داخل کشور ( یا در صورت بورسیه بودن در دانشگاه  /پژوهشگاه مربوطه ) خدمت نمایم و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد
اس تنکاف نموده و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت خود اخراج شوم و به طور کلی چنانچه برخالف هر یک از تعهدات
یاد شده عمل نمایم و یا حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ شروع دوره تحقیقات (طبق حکم فرصت مطالعاتی) به کشور مراجعت ننمایم و
تعهدات خود را انجام ندهم و یا معلوم شود کمتر از  180روز در کشور محل تحقیق اقامت داشتهام سازمان مذکور حق دارد به شرح بند  4این
سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید.
 .6همچنین به موجب این سند و با توجه به بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در مقطع ........تعهد می نمایم به میزان مدت مقرر در قوانین و
آئین نامه های مربوطه در کشور خدمت نمایم ،در صورت عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی مربوط به آموزش رایگان وزارت مجاز است بابت

6

هزینه های آموزش رایگان مبلغ .......ریال بعالوه کلیه خسارات احتمالی از جمله تاخیر تادیه را از اینجانب دریافت نماید .تشخیص وزارت راجع به
وقوع تخلف و میزان خسارت وارده غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.
 .7نشانی اقامتگاه اینجانب ،نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابالغ های ارسالی به این محل ،به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده و
چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ،دانشگاه محل خدمت و همچنین به اداره کل بورس و امور
دانشجویان خارج اطالع خواهم داد در غیر اینصورت ،کلیه ابالغها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابالغ قطعی و غیر قابل
اعتراض از سوی اینجانب می باشد.
همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذکر:
اينجانبان :
فرزند

-1
تلفن ثابت و همراه

به شماره شناسنامه

کدملی

صادره از

به نشانی و کدپستی

کارمند رسمی
فرزند

-2

به شماره شناسنامه
به نشانی وکدپستی:

صادره از

کد ملی

تلفن ثابت  /همراه
کارمند رسمی
 .8با اطالع کامل از مفاد و لوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج الزم متعهد می گردیم که آقای/خانم
تمام تعهدات فوق را به طور کام ل و مطلوب به انجام خواهد رسانید و حسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ
......ریال بابت هزینه فرصت مطالعاتی و مبلغ ..........ریال بابت هزینه آموزش رایگان تضمین مینماییم و اذعان داریم که ذکر این مبلغ
صرفاً به جهت رعایت مقررات ثبتی و انتظامی بوده و مانع از آن نخواهد بود که خسارات و هزینههای اضافه بر این مبلغ ،حسب توافق طرفین که
ضمن همین سند انجام شده و بنا به تکلیف مندرج در ماده  34قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  1380و تبصره آن و
بخشنامه شماره  134/31047مورخ  82/11/11از از طریق صدور اجرائیه از جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد .تخلف از مفاد هریک
از تعهدات فوق الذکر به معنی نقض تعهد شخصی اینجانبان است و در این صورت سازمان امور دانشجویان حق دارد وفق بند  4این
سند،؛ عالوه بر مطالبه و دریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به باالترین قیمت روز پرداخت ،برای مطالبه و دریافت  5برابر معادل
ریالی ارزهای پرداختی به باالترین قیمت روز پرداخت به عنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتساب کلیه هزینه های قضایی و
اجرایی و نیز خسارت تأخیر تأیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت و کلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید .ضمنا هر
یک از تعهدات مربوط به دوره فرصت مطالعاتی و آموزش رایگان مستقل از یکدیگر بوده و ایفاء هر یک از تعهدات مذکور موجب فسخ
سند و لغو سایر تعهدات نخواهد بود .بموجب عقدخارج الزم سازمان امور دانشجویان را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در
زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر یک از موارد فوق وتعیین میزان ارزهای پرداختی وسایر مطالبات
وخسارات وهزینه از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه نماید و هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت
تعیین این موارد وجود نخواهد داشت وتعیین وتشخیص سازمان مذکور در این خصوص قطعی وغیر قابل اعتراض است .ضمنا
تعهدات ضامن و متعهد تضامنی است و وزارت متبوع جهت جبران خسارت و وصول مطالبات می تواند به هر یک از ضامنین و یا
متعهد و یا هر دو مراجعه نماید.
امضاء دانشجو

امضاءضامن 1

امضاء ضامن 2

نماینده سازمان(دانشگاه)
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(پيوست شماره )2
شرايط ضامنين :
 -1طبق متمم شیوهنامه اجرایی فرصتتحقیقاتی کوتاهمدت داخل و خارج ازکشور سال  95در مورد شرایط ضامنین به شرح
ذیل :
برای ضمانت تعداد دو نفر ضامن الزم بوده و ضرورت دارد که ضامنین دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشند:
 -1کارمندان رسمی دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداریها و نیز نهادهای مأمور به خدمات عمومی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و
هالل احمر و غیره
 -2کارکنان شرکتهای سهامی عام از قبیل تمامی بانکهای خصوصی و دولتی مشروط بر اینکه خالص دریافتی حقوق و مزایای آنها بر حسب آخرین
حکم کارگزینی حداقل  1/20مبلغ وثیقه مربوطه باشد.
 -3وکالی دادگستری ،پزشکان و مهندسان عضو سازمان نظاممهندسی ،کارشناسان رسمیدادگستری ،حسابداران رسمی .با ارائه پروانه کار معتبر در زمان
ارائه .
 -4دارندگان مشاغل آزاد از قبیل تجار،کسبه و ...با ارائه پروانه کسب معتبر مشروط بر این که به تشخیص دفتر حقوقی موسسات ،توان پرداخت خسارت را
دارا باشند.
 -5بازنشستگان کشوری و نهادهای عمومی با ارائه گواهی کسر از حقوق به مبلغ 1/25هزینه هایی که مقرر است برای دانشجو انجام شود در روز معرفی،
مشروط بر اینکه از بستگان درجه اول و دوم دانشجو باشند.
 -6در خصوص کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح پذیرش ضمانت موکول به معرفی نهاد مربوطه است.
 -7طالب حوزه علمیه و روحانیون با گواهی مرکز مدیریت حوزه علمیه شهر مربوطه.
 -8کارکنان شرکت هایی غیر از شرکت های سهامی عام و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در صورتی که حداقل یکی از ضامنین بستگان درجه اول و یا دوم
دانشجو باشند.
 -9کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه های غیر انتفاعی.
تبصره :در صورت رسمی نبودن صرفاً برای بستگان درجه اول مورد قبول است.
 -10در غیر از موارد فوق در صورت تأیید ضمانت ضامن توسط دفتر حقوقی دانشگاهها ویا موسسات ،ضمانت مورد قبول خواهد بود.
 -3وثیقه ملکی
ملک مورد وثیقه اعم از اینکه دارای اعیان است یا خیر  ،باید شش دانگ – و طلق بوده و دررهن یا موقوفه نباشد .
تبصره  :در خصوص امالک موقوفه عام آستان قدس رضوی و نهادهای مشابه که عرصه انها موقوفه هستند  ،به شرط اینکه وثیقه گذار نسبت به اعیان آن
مالکیت داشته باشد .و نهاد مربوطه نیز موافقت خود را با توثیق اعالم نماید  ،قابل پذیرش خواهند بود .
یادآوری :فک رهن سند تعهد ماخوذه،پس از ارائه گواهی انجام کار دو برابر مدت استفاده از تسهیالت فرصتتحقیقاتی امکان پذیر میباشد.
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(پيوست شماره )3
ميزان مقرری و كمک هزينه بليط و بيمه فرصت تحقيقاتی كوتاه مدت خارج (دانشجويان غير
بورسيه)
رديف

نام كشور

 %65مقرري کل دوره
 6ماهه (يورو)

کمک هزينه بليط
و بيمه (لاير)

1

آفريقای جنوبی

3000

90/000/000

2

آلمان  -مونيخ

4700

55/000/000

3

آلمان  -ساير شهرها

4600

55/000/000

4

آمريکا

4000

90/000/000

5

اتريش

4100

55/000/000

6

اسپانيا

4000

55/000/000

7

استراليا  -سيدنی ،نيوسات ولز

4800

90/000/000

8

استراليا  -ساير شهرها

4600

90/000/000

4300

55/000/000

4200

55/000/000

11

ايرلند

4400

55/000/000

12

برزيل

2700

90/000/000

4300

55/000/000

14

بلژيک :بروكسل (كاتوليک لوون)

4500

55/000/000

15

پرتغال

3000

55/000/000

16

تركيه

2600

35/000/000

17

چين

3000

55/000/000

9
10

13

ايتاليا (گروه الف)
(شامل  :رم  ،ميالن  ،تورينو )
ايتاليا (گروه ب)
همه شهرها به جز رم ،ميالن و تورينو

بلژيک :گنت و سايرشهرها غير از
بروكسل

9

18

دانمارکDKK ،

5100

55/000/000

19

روسيه  -مسکو

4000

35/000/000

3200

35/000/000

21

روسيه سفيد ( بالروس )

3600

35/000/000

22

زالند نو ( نيوزلند )

3600

90/000/000

23

سنگاپور

2900

55/000/000

24

سوئد SEK,

4500

55/000/000

25

سوئيسCHF,

5100

55/000/000

26

فرانسه  -گروه الف ( پاريس )

4400

55/000/000

27

فرانسه  -گروه ب ( ساير شهرها)

4000

55/000/000

28

فنالند

4000

55/000/000

29

كره جنوبی

3000

55/000/000

30

لبنان

2600

35/000/000

31

مکزيک

2600

90/000/000

32

نروژNOK ,NORWAY،

4000

55/000/000

33

هلند

4800

55/000/000

2500

35/000/000

2100

35/000/000

3600

55/000/000

20

34
35
36

روسيه  -گروه ب (ساير شهرها) سن
پترزبورگ

هند  -گروه الف
شامل  :دهلی و بمبئی
هند  -گروه ب
ساير شهرها غير از دهلی و بمبئی
يونان
ايسلند ،مجارستان ،چک ،استونی،

37

رومانی ،لهستان ،اسلوانی و ساير

2800

55/000/000

كشورهای اروپايی ذكر نشده

10

38

ارمنستان

2600

35/000/000

39

گرجستان

2600

35/000/000

40

آرژانتين

2600

90/000/000

41

تايوان  ،هنگ كنگ  ،تايلند

2600

55/000/000

42

ژاپنJPY ،

5400

90/000/000

43

سوريه

2600

35/000/000

44

كانادا  -گروه الف

4000

90/000/000

45

كانادا  -گروه ب

3600

90/000/000

2600

35/000/000

2400

55/000/000

46
47

كشورهای ( CISكشورهای مشترک
المنافع)
مالزی
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(پيوست شماره )4
وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
اداره کل بورس و اعزام دانشجويان
کاربرگ بررسی لغو تعهدات فرصت تحقيقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
نام دانشگاه:
نام دانشجو:
کشور محل تحقیق:

مدت دوره:
تاریخ پایان دوره فرصت تحقیقاتی:
تاریخ آخرین ورود به کشور:

تاریخ شروع دوره فرصت تحقیقاتی:
تاریخ آخرین خروج از کشور:
تاریخ دفاع از رساله:
 -2انجام خدمات
نوع خدمت برای لغو تعهد -1 :فعاليت در دانشگاه
 -3انجام خدمات غير دولتی با بيمه
دولتی
فعاليت
 -1فعاليت در دانشگاه :فعاليت پژوهشی
آموزشی
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا مدت فوق پس از بازگشت از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت بوده است؟
خیر
بلی
آیا فعالیت فوق به تایید استاد راهنما رسیده است؟:
خیر
بلی
آیا فعالیت فوق توسط معاون آموزشی یا پژوهشی تایید شده است؟
خیر
بلی
آیا مستنداتی دال بر انجام فعالیت یا فعالیتهای های فوق ارائه شده است؟
خیر
بلی
 -2انجام خدمات دولتی:
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا مدت مذکور توسط مقام مجاز در دستگاه دولتی تایید شده است؟
خیر
بلی
آیا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت بوده است؟
خیر
بلی
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
 -3انجام خدمات غير دولتی با بيمه:
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا مدت مذکور توسط باالترین مسئول در دستگاه غیردولتی تایید شده است؟
خیر
بلی
آیا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت بوده است؟
خیر
بلی
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا گواهی بیمه پرداخت بیمه در مدت مذکور ارائه شده است؟
خیر
بلی

12

این فرم باید توسط کارشناس مربوطه در دانشگاه تکمیل و تایید شود و چنانچه پاسخ
ً با ذکر توضیحات قابل بررسی است.
هر یک از موارد فوق خیر باشد ،صرفا

نام
و
نام
امضاء و تاريخ:

خانوادگی

کارشناس

تاييد

کننده

در

مؤسسه:
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(پيوست شماره )5
وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
اداره کل بورس و اعزام دانشجويان
کاربرگ بررسی لغو تعهدات فرصت تحقيقاتی کوتاه مدت داخل کشور
نام دانشگاه محل تحصيل:
نام دانشجو:
نام مؤسسه محل تحقیق:

مدت دوره:
تاریخ پایان دوره فرصت تحقیقاتی:

تاریخ شروع دوره فرصت تحقیقاتی:
تاریخ دفاع از رساله:
 -2انجام خدمات
نوع خدمت برای لغو تعهد -1 :فعاليت در دانشگاه
 -3انجام خدمات غير دولتی با بيمه
دولتی
فعاليت
 -1فعاليت در دانشگاه :فعاليت پژوهشی
آموزشی
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا فعالیت فوق به تایید استاد راهنما رسیده است؟:
خیر
بلی
آیا فعالیت فوق توسط معاون آموزشی یا پژوهشی تایید شده است؟
خیر
بلی
آیا مستنداتی دال بر انجام فعالیت یا فعالیتهای های فوق ارائه شده است؟
خیر
بلی
 -2انجام خدمات دولتی:
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا مدت مذکور توسط مقام مجاز در دستگاه دولتی تایید شده است؟
خیر
بلی
آیا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت بوده است؟
خیر
بلی
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
 -3انجام خدمات غير دولتی با بيمه:
آيا مدت فعالیت فوق  2برابر مدت بهرهمندی از مزایای فرصت تحقیقاتی یا
خیر
بلی
بیشتر بوده است؟
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا مدت مذکور توسط باالترین مقام مسئول در دستگاه غیردولتی تایید شده
خیر
بلی
است؟
آیا مدت فوق پس از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت بوده است؟
خیر
بلی
آیا دانشجو در مدت مذکور در ایران حضور داشته است؟
خیر
بلی
آیا گواهی بیمه پرداخت بیمه در مدت مذکور ارائه شده است؟
خیر
بلی
این فرم باید توسط کارشناس مربوطه در دانشگاه تکمیل و تایید شود و چنانچه پاسخ
ً با ذکر توضیحات قابل بررسی است.
هر یک از موارد فوق خیر باشد ،صرفا
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نام
و
نام
امضاء و تاريخ:

خانوادگی

کارشناس

تاييد

کننده

در

مؤسسه:
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