
فرآیند اجرایی استفاده از فرصت 
مطالعاتی دانشجویان دکترا با حمایت 
دانشگاه تهران 



مرحلھ اول
Øدریافت پذیرش و یا دعوتنامه از دانشگاه مقصد مورد تایید  گروه آموزشی

Øدرخواست کتبی متقاضی به تایید استاد راهنما

مرحلھ دوم

تکمیل کاربرگ ها و مدارك  فرصت مطالعاتی

Ø تایید استاد راهنما ) 101فرم شماره (فرم تکمیل شده مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجو
و مهر تحصیالت تکمیلی دانشکده

Ø 103-102تکمیل فرم
Ø تصویر کارنامه نمره زبان انگلیسی از مراجع معتبر با تاریخ اعتبار

)MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS, UTEPT(
Øیک قطعه عکس دانشجو

Ø تصویر کارت ملی
Øتصویر صفحه اول گذرنامه

یالت در صورت نداشتن مدرك معتبر زبان تکمیل فرم گواهی تعهد که به تایید تحص:توجه
ت تا قبل تکمیلی دانشکده و تایید استاد راهنما رسیده باشد الزامی و همچنین دانشجو موظف اس

.از سفر اقدام به ارائه مدرك زبان نماید



:کاربرگ هاي مورد نیاز



مرحلھ سوم

Øطرح در گروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و تنظیم صورتجلسه مربوط به آن

Øدانشکده/اسکن کلیه مدارك و ارسال آن به دفاتر بین الملل پردیس

Øدانشکده/طرح در شوراي بین الملل  پردیس

مرحلھ 
چھارم

Øاهدانشکده به معاونت بین الملل دانشگ/ارسال کلیه مدارك به همراه صورتجلسات از پردیس

Øاهمعرفی دانشجو براي اخذ تعهد محضري از طرف بین الملل دانشگاه به دفتر حقوقی دانشگ

Ø صدور نامه حمایت مالی

رقمی16و دریافت کد رهگیري  http://Portal.Saorg.irثبت نام در سامانه مرحلھ پنجم



ثبت درخواست در پورتال سازمان امور دانشجویان

HTTP://PORTAL.SAORG.IR

مرحله اول

ثبت نام و ورود اطالعات دیپلم تا دکتري-•

دریافت شناسه کاربري و پسورد-•

مرحله دوم

ورودي با شناسه کاربري ایجاد شده-•

)تسویه حساب/ فرصت مطالعاتی (بخش خدمات -•

مرحله سوم

تکمیل و بارگذاري مدارك و مستندات•

دریافت کد پیگیري•



مرحلھ ھفتم

مرحلھ ششم

Øمراجعه به سفارت و ارائه مدارك جهت اخذ ویزا

Øدریافت بلیط رفت و برگشت

Øدریافت بیمه مسافرتی

Ø الملل و کپی حکم کارگزینی ضامنین یا مدرك بابت وثیقه ملکی به بین+ ارائه اصل تعهد محضري 

تعهد و احکام به اداره حقوقی دانشگاه

Ø محاسبه هزینه ها و صدور حکم توسط واحد بین الملل دانشگاه جهت پرداخت مبالغ ریالی

Øاز طریق معرفی دانشجو به سازمان امور دانشجویان براي معرفی به بانک و تائید فرصت دانشجو

سازمان 

Øپس از معرفی به سازمان امور دانشجویان صدور حکم ارزي براي دانشجویان از طرف سازمان

Ø صدور نامه ارزي به بانک عامل


