
 مدارك الزم براي معرفی به دفترخانه

 

 شرایط تعهد براي ضامنین

ü ممهور به مهر کارگزینی دو کارمند رسمی شاغل حکم کارگزینی از 

ü بازنشستگی اقوام درجه یک (پدر- مادر-خواهر- برادر) در صورت 

 می توانند به عنوان ضامن معرفی شوند لکن عالوه بر (بدون سقف تعهد)

 حکم کارگزینی گواهی کسر از حقوق نیز الزامی است.

 

 شرایط تعهد براي وثیقه ملکی

ü  .اصل سند ملکی به رویت دفتر حقوقی دانشگاه تهران رسانیده شود 

ü  میلیون تومان داشته باشد.200ملک می باید ارزش حداقل  

ü .چنانچه ملک در تهران است سند می باید تک برگی باشد 

ü  درصورت وجود ملک درشهرستان چنانچه سند منگوله دار نیز باشد بالمانع

 است.

ü  توسط کارشناس رسمی دادگستري بصورت رایگان در تهرانارزیابی ملک 

 صورت می پذیرد.

ü  به هزینه دانشجو می باشد.در شهرستانارزیابی ملک  



         بسمھ تعالی    شماره:

          معاونت بینالملل                    تاریخ:   دانشگاه تھران

 

 

 با سالم و احترام

 -------حکم فرصت مطالعاتی دانشجویان غیربورسیھ خارج ازکشور (دانشگاه تھران) شماره دانشجویی(شماره پرونده): 

 مشخصات فردی دانشجو:
 ------نام و نام خانوادگی: 

 ------کدملی:
 --------وضعیت تاھل:

 ---نام پدر:
 ---محل تولد:

 تعداد فرزندان:---

 ---تاریخ تولد:
 --شماره شناسنامھ: 

 
 
 

 وضعیت تحصلی دانشجو:
 ---دانشگاه تھران- 

  ---تاریخ احتمالی دفاع: 

 ----رشتھ تحصیلی : 
 ----تاریخ شروع بھ تحصیل: 

 

 وضعیت فرصت کوتاه مدت مطالعاتی:
 ---کشور محل تحقیق : 
 ---دانشگاه محل تحقیق: 

  ماه6  بھ مدت ----تاریخ شروع دوره تحقیقاتی:  
 

  توضیحات حکم:
براساس نامھ شماره -------------- مورخ ---------- دانشگاه تھران جھت استفاده از فرصت مطالعاتی بھ منظور دریافت ارز 

  لایر000/000/500کمک ھزینھ ریالی:  -1

 ھزینھ بلیط رفت و برگشت : -------------- لایر -2

 ھزینھ بیمھ: ---------- لایر -3

 ھزینھ کشور ثالث: ------------لایر -4

 جمع کل پرداختی: ------------- لایر -5
 مقررات:

الزم است پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی ضمن اعالم مراجعت، گزارش کاملی از تحقیقات انجام شده را جھت تسویھ 
حساب بھ معاونت بینالملل اعالم نمایند. بدیھی است در صورت اقامت کمتر از 6 ماه در کشور محل تحقیق، تسویھ حساب مازاد ارز + ھزینھ ریالی دریافتی الزامی است

 

 

 رونوشت: معاونت آموزشی دانشگاه تھران
  مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تھران

حسابداری معاونت بینالملل   ریاست پردیس/دانشکده
 
 مشاور بینالملل پردیس/ دانشکده  

 محمدباقر قھرمانی
          معاون بینالملل                                               دانشگاه تھران

 
 



پایان


