
 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 المللمعاونت بین

 

 

 مالحظات مسئول اقدام اقدامات الزم مرحله

 مطالعه شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویی 1

 دریافت پذیرش فرصت مطالعاتی از یک دانشگاه معتبر خارجی

تاد ز اساکسب موافقت استاد راهنما و استاد میزبان )نامه کتبی پذیرش 

 میزبان(

 هدریافت فرم تعهد نامه محضری و کاربرگ های مربوط

 ( 105-101های تکمیل کاربرگ های درخواست فرصت مطالعاتی )فرم

 های درخواست به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکدهتسلیم فرم

  دانشگاه میزبان بایستی جزو گروه الف دانشجوی متقاضی

)ممتاز( مورد تایید وزارت علوم بر اساس 

 وبگاه زیر باشد

-http://grad.saorg.ir/credential

book-evaluation 
 

بین الملل رگ ها در سایت و کاربدریافت 

 (.اینجا)

-ید به متقاضی عودت میدر صورت عدم تای مدیر گروه طرح در جلسه گروه و تایید مدیر گروه 2

 شود

مدیر تحصیالت  گاهتایید نهایی شورای دانشکده و ارسال به تحصیالت تکمیلی دانش 3

تکمیلی، معاون 

 آموزشی دانشکده،

 

 8تحویل مدارک الزم به شرح بند 

تحصیالت تکمیلی  بررسی مدارک در تحصیالت تکمیلی دانشگاه 4

 دانشگاه

ودت ع دانشکدهدر صورت عدم تایید به 

 شودمی

 مخصوص دانشجویان مشمول // دریافت نامه خروج از کشور  5

  دانشجوی متقاضی دریافت گذرنامه 6

گواهی مدارک مورد نیاز: مدرک زبان معتبر،  // تحویل کلیه مدارک به تحصیالت تکمیلی 8

پذیرش از دانشگاه معتبر میزبان، اصل و 

 103و  102و  101کاربرگ های 

 یر کارت ملی و صفحه اول گذرنامه،تصو

 صورت جلسه شورای دانشکده

 بین بررسی و تایید مدارک متقاضی و ارسال نامه تاییده به معاونت 9

 الملل دانشگاه

میلی تحصیالت تک

 دانشگاه

 

  دانشجوی متقاضی پیگیری مراحل اعزام شامل امور گذرنامه و روادید  10

 عهدو فرم ت دانشگاه تعیین میزان تسهیالت دریافتی بر اساس ضوابط 

 محضری

معاونت بین الملل 

 دانشگاه

 برای تنظیم سند محضری

 در صورت رعایت ضوابط دانشجوی متقاضی صدور تعهد نامه محضری با مراجعه به دفتر اسناد رسمی  11

عاونت بین الملل م و تعهد محضریروادید معتبر تصویر بلیط و تحویل  12

 دانشگاه

 

ت عاونبررسی مدارک و تعهد محضری و ارسال نامه تسهیالت ریالی به م 13

 مالی دانشگاه

لل معاونت بین الم

 دانشگاه

 

  دانشجوی متقاضی دریافت نامه حمایت ریالی دانشگاه و دریافت تسهیالت 14

 عزیمت به فرصت مطالعاتی 15

 

  دانشجوی متقاضی

 تسهیالت دانشگاهاستفاده از  –دانشجویان دکتری کوتاه مدت فرصت مطالعاتیگردش کار تقاضای 

http://grad.saorg.ir/credential-evaluation-book
http://grad.saorg.ir/credential-evaluation-book
https://en.kntu.ac.ir/international/forms/
https://en.kntu.ac.ir/international/forms/


 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 المللمعاونت بین

 ارائه گزارش و تسویه حساب پس از بازگشت

 لملل ین اارائه گزارش تحقیقاتی مورد تایید استاد راهنما به معاونت ب 1

 دانشگاه

  دانشجوی متقاضی

  دانشجوی متقاضی ارائه بلیط رفت و برگشت و تاریخ خروج و ورود به کشور 2

  دانشجوی متقاضی 104در صورت ارائه مقاله تکمیل کاربرگ  3

معاونت بین الملل  بررسی مدارک مالی و ارسال نامه تسویه حساب به معاونت مالی 4

 دانشگاه

 

  دانشجوی متقاضی انجام تسویه حساب مالی و بازگشت به تحصیل  5

 


