به وام خدا

تَطیِ ًبهِ ّبی اسبتیذ بزای داًشجَیبى هتقبضی اخذ پذیزش در داًشگبُ ّبی کشَرّبی دیگز ،بب تَجِ بِ فزایٌذ
دریبفت هذارک آى داًشگبُ ّب بِ سِ رٍش سیز اًجبم هی شَد .لذا داًشجَیبى هَظفٌذ بزای دریبفت تَطیِ ًبهِ
تبییذ شذُ تَسط ایي داًشگبُ بب تَجِ بِ ًَع فزایٌذ ،اقذام ًوبیٌذ.
ًَع اٍل :تَطیِ ًبهِ رٍی سز بزگ اًگلیسی داًشگبُ
ًَع دٍم :استفبدُ اس فزم هخظَص طزاحی شذُ تَسط داًشگبُ هقظذ (داًشگبُ هَرد ًظز بزای پذیزش)
ًَع سَم :تَطیِ ًبهِ الکتزًٍیکی

مراحل تهیه توصیه نامه با استفاده از فرم مخصوص طراحی شذه توسط دانشگاه مقصذ:

 .1دریافت فرم مربوطه از وب سایت داوشگاه مقصد و تکمیل آن توسط استاد مورد وظر.
 تَطیِ هی گزدد در تکویل فزم هزبَطِ بب استفبدُ اس ًزم افشار  wordاستفبدُ گزدد.
 .2تایید فرم تکمیل شده( .اس یکی اس دٍ رٍش سیز اًجبم شَد)
 فزم هزبَطِ تَسط هعبًٍت آهَسشی داًشکذُ هزبَطِ تبییذ شَد.
 ارسبل ایویل تَسط استبد هزبَطِ بِ پست الکتزًٍیکی دفتز اهَر بیي الولل ٍ تبییذ تَطیِ ًبهِ داًشجَ.
ضزٍری است ًبهِ فَق تٌْب اس ایویل ّبی دارای پسًَذ ( @qiau.ac.irهبًٌذ)mratai@qiau.ac.ir :
ٍ یب ایویل ّبی ثبت شذُ در طفحِ اطالعبت اسبتیذ  -هَجَد درٍ :ة سبیت داًشگبُ ،اسبتیذ،
اعضبی ّیئت علوی – ارسبل شًَذ .بذیْی است ایویل ّبی هعزفی ًشذُ در طفحِ اسبتیذ ٍ یب
ًبهشخض (بذٍى پسًَذ داًشگبُ) هَرد تبییذ ایي دفتز ًوی ببشٌذ.
 .3مراجعه به دفتر امور بیه الملل.
 .4دریافت مهر داوشگاه از دفتر ریاست.

مراحل تهیه توصیه نامه روی سربرگ انگلیسی دانشگاه:

 .1تکمیل و ارسال فرم درخواست توصیه وامه به آدرس پست الکتروویکی استاد موردوظر.
 فزم هَرد ًظز در ٍة سبیت داًشگبُ/پیًَذّبی هفیذ/دفتز اهَر بیي الولل/فزم درخَاست تَطیِ ًبهِ ،
هَجَد است.

 هسئَلیت تکویل طحیح ایي فزم بز عْذُ داًشجَ هی ببشذ ٍ در طَرت ٍجَد ًقض یب هغبیزت در
اطالعبت ،تَطیِ ًبهِ طبدر ًخَاّذ شذ.
 .2ارسال الکتروویکی مته توصیه وامه و فرم درخواست توصیه وامه توسط استاد به آدرس
الکتروویکی دفتر امور بیه الملل.
 تٌْب درخَاستْبی ارسال شده از طرف اساتید گزاهی (بظَرت ایٌتزًتی) هَرد تبییذ ایي دفتز
است .لذا داًشجَیبى اس ارائِ هستقین فزم ّب (حضَری یب ایٌتزًتی) بِ ایي دفتز خَدداری ًوبیٌذ.
 ضزٍری است ًبهِ فَق تٌْب اس ایویل ّبی دارای پسًَذ ( @qiau.ac.irهبًٌذ)mratai@qiau.ac.ir :
ٍ یب ایویل ّبی ثبت شذُ در طفحِ اطالعبت اسبتیذ  -هَجَد درٍ :ة سبیت داًشگبُ ،اسبتیذ،
اعضبی ّیئت علوی – ارسبل شًَذ .بذیْی است ایویل ّبی هعزفی ًشذُ در طفحِ اسبتیذ ٍ یب
ًبهشخض (بذٍى پسًَذ داًشگبُ) هَرد تبییذ ایي دفتز ًوی ببشٌذ.

 پس اس دریبفت ٍ بزرسی اطالعبت فَق تَسط دفتز اهَر بیي الولل ،یک ایویل اس طزف دفتز بزای
داًشجَ ارسبل هی شَد کِ حبٍی تایید دریافت اطالعات ٍ اعالم زمان دریافت توصیه وامه
رٍی سزبزگ داًشگبُ است.

 آدرس الکتزًٍیکی دفتز اهَر بیي الوللiao@qiau.ac.ir :

 .3دریافت اصل توصیه وامه روی سربرگ از دفتر امور بیه الملل.
 هتقبضیبى هَظفٌذ تٌْب در سهبى اعالم شذُ بزای دریبفت اطل تَطیِ ًبهِ بِ دفتز هزاجعِ ًوبیٌذ.
 .4دریافت امضاء از استاد.
 .5دریافت مهر داوشگاه از دفتر ریاست.

مراحل تهیه توصیه نامه الکترونیکی:

در طَرتیکِ در فزایٌذ اخذ پذیزش داًشگبُ هقظذ اهکبى تْیِ تَطیِ ًبهِ الکتزًٍیکی ببشذ ،السم است در سهبى ثبت
ًبم الکتزًٍیکی آدرس پست الکتزًٍیک اسبتیذ هَرد ًظز خَد را ٍارد ًوبییذ تب داًشگبُ هقظذ هستقیوبً بب ایشبى
توبس بزقزار ًوبیٌذ.

دفتز اهَر بیي الولل
داًشگبُ آساد اسالهی قشٍیي

