
 
 

 

 

)آخریي هْلت  دٍرُ دکترا در آلواى ٍ یا فرصت ّای هطالعاتی ُ بَرسیِ دآآد برایسَاالت هتذاٍل دربار

 (6136آگَست  13درخَاست آًالیي: 

 ثبت ًام در ایي برًاهِ از چِ زهاًی آغاز هی شَد ٍ آخریي هْلت ارسال هذارک چِ تاریخی هی باشذ؟ -3

 . اگَست اداهِ خَاّذ داشت.13ٍ تا  هاُ جَالی آغاس هی شَداٍاسظ ثبت ًام اس 

 .هی شَدیذ کِ ایي تاریخ توذیذ ًخَاّذ شذ ٍ پَرتال در ایي تاریخ بستِ تَجِ داشتِ باش

 

 آیا ارائِ ًسخِ پریٌت شذُ الساهیست؟ثبت ًام بِ چِ صَرت اًجام هی شَد ٍ  -6

را اس پَرتال  (Summary)ل خالصِ ثبت ًام بِ صَرت آًالیي هی باشذ ٍ پس اس ثبت ًام آًالیي هی بایست حتوا فای

سپتاهبز  8الی  4تز دآآد بیي تاریخ تحَیل هذارک بِ دف دریافت ٍ یک ًسخِ پزیٌت شذُ را بِ دفتز دآآد تْزاى تحَیل دّیذ.

 هی باشذ. 6132

 

 آیا کساًی کِ از آلواى برای ایي برًاهِ اقذام هی کٌٌذ ًیس بایذ ًسخِ پریٌت شذُ را ارائِ دٌّذ؟ بِ دفتر -1

 آلواى یا ایراى؟

 بلِ، ّوِ کساًی کِ ثبت ًام آًالیي را اًجام دادُ هی بایست یک ًسخِ پزیٌت شذُ را بِ دفتز دآآد ارسال ًوایٌذ.

دٍستاًی کِ در آلواى اقاهت دارًذ هی تَاًٌذ پس اس ثبت ًام آًالیي فایل خالصِ دریافت شذُ را بزای یکی اس بستگاى در 

 اى آًزا پزیٌت ٍ بِ دفتز دآآد تْزاى ارسال ًوایذ ٍ ًیاسی بِ پست هذارک اس آلواى بِ ایزاى ًوی باشذ.ایزاى ارسال ًوایٌذ تا ایش

 

 آیا برای ارائِ هذارک هی بایست شخصا بِ دفتر دآآد تْراى هراجعِ ًوایین؟ -4

درخَاست کٌٌذُ ًوی ٍ ًیاسی بِ حضَر شخص  خیز، شوا هی تَاًیذ ًسخِ پزیٌت شذُ را اس عزیق پست بزای ها ارسال ًواییذ

 .باشذ

 

 پس از ٍرٍد بِ پَرتال برًاهِ هَرد ًظر خَد را چگًَِ اًتخاب ًوایین؟ -5

بزًاهِ "ٍ با استفادُ اس لیٌک ّای هؼزفی شذُ در فایل پی دی اف  پیشٌْاد هی شَد اس ٍرٍد هستقین بِ پَرتال خَدداری کٌیذ

شوا هی تَاًیذ بِ باًک  ّوچٌیي شَیذ.پَرتال ثبت ًام ٍ هستقیوا اس ٍب سایت هزبَط بِ بزًاهِ هَرد ًظز ٍارد   "ّای دآآد

بَرسیِ ّای دآآد در ٍب سایت دآآد هزاجؼِ کزدُ ٍ اس ایي باًک اعالػاتی بزًاهِ ی هَرد ًظز خَد را بیابیذ ٍ سپس ٍارد 

 پزتال شَیذ. 

 



 
 

 هذارک هَرد ًیاز جْت ثبت ًام در برًاهِ بَرس دآآد؟ -6

  ِ شَد.هزاجؼ تْزاىدفتز دآآد  بز رٍی سایت  "هذارک السم"لغفا بِ فایل 

 

 فرم تَصیِ ًاهِ استاد را از کجا هی تَاى داًلَد کرد؟ -7

 تَاًیذ ایي فزم را اس رٍی پَرتال داًلَد ٍ در اختیار استاد خَد قزار دّیذ. پس اس ٍرٍد بِ پَرتال ثبت ًام شوا هی

 

 آیا اساتیذ حتوا هی بایست فرم هشخص شذُ برای تَصیِ ًاهِ را پر کٌٌذ؟ -8

 شذُ رٍی سزبزگ اساتیذ ًیش قابل قبَل هی باشذ. خیز، تَصیِ ًاهِ ًَشتِ

 

 اگر دسترسی بِ استاد ًذاشتِ باشین، چگًَِ هی تَاًین تَصیِ ًاهِ را ارائِ دّین؟ -9

 اساتیذ هی تَاًٌذ شخصا تَصیِ ًاهِ ًَشتِ شذُ را بِ ایویل دفتز دآآد تْزاى ارسال ًوایٌذ.

 استاد ٍ ًِ داًشجَ بزای دفتز ارسال شَد. تَجِ داشتِ باشیذ کِ ایویل بایذ هستقیوا اس عزف خَد

 

 ًتایج بِ چِ صَرت ٍ چِ زهاًی اعالم خَاّذ شذ؟ -31

ٍ اس عزیق ایویل هستقیوا اس دفتز آلواى بِ کساًی کِ پذیزفتِ شذُ اًذ اػالم  6132ل هاُ هارچ اٍای اٍاخز فَریِ ٍ یا ًتایج

تَجِ  را رٍی پَرتال هشاّذُ ًوایٌذ.ػذم پذیزش ّفتِ پس اس آى هی تَاًٌذ ًاهِ سِ الی چْارخَاّذ شذ. دیگز دٍستاى ًیش تا 

داشتِ باشیذ شوا ّز سهاًی قبل ٍ یا بؼذ اس آخزیي هْلت درخَاست هی تَاًیذ بزای درخَاست ٍیشا اقذام کزدُ ٍ دٍرُ 

 ذارد کِ در ایزاى باشیذ. دکتزای خَد را در آلواى شزٍع کٌیذ. در هَقغ ثبت ًام ٍ یا هَقغ اػالم ًتایج لشٍهی ً

 

 در صَرت قبَلی از چِ زهاًی هیتَاى از بَرسیِ استفادُ کرد؟ -33

ٍ هؼوَال  6132 ابتذای هاُ هایاس بستِ بِ سهاى هَرد ًیاس بزای صذٍر ٍیشا ٍ ّوچٌیي درخَاست خَد شخص هتقاضی هؼوَال 

حساب آًْا  . بزای کساًی کِ در آلواى ّستٌذ ًیش دٍرُ بَرسیِ ی دآآد ٍ اٍلیي ٍاریشی بَرسیِ بًِیبا شزٍع دٍرُ سباى آلوا

 های خَاّذ بَد. هؼوَال اس ّواى اٍایل 

 

 آیا دفتر دآآد برای گرفتي ٍقت هصاحبِ از سفارت بِ داًشجَیاى کوکی هی کٌذ؟ -36

 ای تؼییي ٍقت هصاحبِ جْت درخَاست ٍیشا کوک هی کٌذ. بز یِ دآددفتز دآآد فقظ بِ پذیزفتِ شذگاى در بزًاهِ ی بَرس

 لغفا در ًظز داشتِ باشیذ کِ دفتز دآآد در رًٍذ درخَاست ٍیشا ٍ ًتیجِ آى ّیچ ًقشی ًذارد.

 تْزاى دفتز دآآد

 6132های 


