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 عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهقانون پذیرش دانشجو در 

 مجلس شوراي اسالمی 9/8/1386کشور مصوب 

  :تعاریف -1ماده 
آزمونی است که بـا سـؤاالت یکسـان و هـم زمـان در سراسـر       : نهایی کشوري امتحان

  .گردد میکشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار 
کشـوري دروسـی اسـت کـه داوطلـب در دوره       نتایج امتحان نهـایی : سابقه تحصیلی

  .است دانشگاهی فرا گرفته متوسطه و پیش
، ورزشـی ، هنـري ، مسـابقات فرهنگـی  رتبـه داوطلـب در   : سابقه پرورشـی و مهـارتی  

ضـوابط   عناوین و. ی استالملل بینکشوري یا ، و پژوهشی در سطح استانی علمی، مهارتی
فرهنگـی   انقالب عالی شوراياین مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب 

  .خواهدبود
، کارشناسـی  ،)پیوسـته و ناپیوسـته  ( کـاردانی  پـذیرش دانشـجو در مقطـع    -2 ماده

دکتراي پیوسته براسـاس سـوابق تحصـیلی     اي و دکتراي حرفه، کارشناسی ارشد پیوسته
تحصیلی در هـر سـال نسـبت بـه      سوابق تأثیر. ي سراسري خواهدبودها آزمونداوطلب و 
پـنجم   سـاله  پـنج اول برنامـه   که حداکثر تا پایان سال نحوي به یابد میافزایش ، سال قبل

ي سراسـري  هـا  آزمـون  اسـالمی ایـران  اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري   ، توسعه اقتصادي
موظـف اسـت    دولـت . کامـل حـذف گـردد    طور به عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهورودي 

  .بسترهاي الزم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید
درمـان و  ، بهداشـت ، فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانه 1386از سال  -تبصره

ورود بـه   مجازنـد داوطلبـان   آموزش و پـرورش و دانشـگاه آزاد اسـالمی   ، پزشکیآموزش 
  .نمایند براساس سوابق تحصیلی پذیرشصرفاً  را) پیوسته و ناپیوسته( مقطع کاردانی

و مراکـز   هـا  دانشـگاه ورود بـه   برگـزاري آزمـون سراسـري بـراي داوطلبـان      -3 ماده



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   508

 

نمـودن آزمـون    اي مرحلـه  قـانون یـک  « براسـاس  تا قبل از حذف کامـل آن  عالی آموزش
 .خواهدبودی مجلس شوراي اسالم» 21/5/1377 سراسري مصوب

تحصـیلی دروس مـرتبط بـا آن     براي پذیرش دانشجو در هـر رشـته سـابقه    -4 ماده
 وآنهـا   بـه اهمیـت   هـر یـک بـا توجـه     تـأثیر این دروس و میزان . گردد میرشته ملحوظ 

 سـوابق تحصـیلی مـؤثر اسـت توسـط کـارگروهی      ي تحصـیلی کـه در   هـا  پایـه  همچنین
  :مرکب از افراد ذیل تعیین خواهدشد) اي کمیته(

ریـیس  ( به انتخاب وزیـر  فناوريتحقیقات و ، معاونین وزارت علوم وزیر یا یکی از -1
  ؛)کمیته کارگروه

  وزیر؛ وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب -2
  پزشکی به انتخاب وزیر؛ درمان و آموزش، معاونین وزارت بهداشتوزیر یا یکی از  -3
  به انتخاب رییس دانشگاه؛ اسالمی رییس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد -4
  .کشور رییس سازمان سنجش آموزش -5

سوابق تحصیلی مطابق این قـانون   نحوه تطبیق سوابق داوطلبانی که فاقد -1تبصره 
  .شود می مذکور در این ماده تعیینتوسط کارگروه ، باشند

تحصیلی خود در همه یا بعضـی   به جبران سوابق مند عالقهداوطلبانی که  -2تبصره 
شیوه ارتقاي . ارتقا و بهبود بخشند سوابق تحصیلی خود را ندتوان میاز مواد درسی باشند 

  .گردد میموضوع این ماده تعیین  سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه
در پذیرش دانشجو در هـر  آنها  تأثیردروس و میزان  ندتوان می ها دانشگاه -3 هتبصر

  .این ماده پیشنهاد نمایند رشته را به کارگروه موضوع
ي هـا  مهـارت بدنی که نیاز بـه سـنجش    هنر و تربیت یی مانندها رشتهدر  -4 تبصره

درمـان و آمـوزش   ، بهداشـت ، فنـاوري تحقیقـات و  ، ي علـوم ها وزارتخانه، باشد میخاص 
مجاز ، عالوه بر اعمال سوابق تحصیلی اسالمی پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد

 .باشند مییی ها رشتهمرتبط با چنین  هاي عملی و استعدادسنجی به برگزاري امتحان
آن توسط کـارگروه موضـوع   ) 2( و) 1( يها تبصرهاجرایی این ماده و  نامه آیین - 5 تبصره

، وزراي علـوم  تصـویب  بـه و تصـمیمات ایـن کـارگروه     هـا  نامـه  آیـین . گـردد  میتهیه  این ماده
  .رسد میدرمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش ، و بهداشت فناوري تحقیقات و
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خـانواده  ، شـاهد ، رزمنـدگان ، از قبیل سهمیه منـاطق  ها سهمیهامتیازات و  -5 ماده
، رسـد  میرسیده یا  ربط ذيمراجع  تصویب بهجانبازان و آزادگان که تاکنون ، معظم شهدا

قانون نیز اعمال  کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این
  .گردد می

پذیرفته  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهبراساس این قانون در  داوطلبانی که -6 ماده
مقـام معظـم    تصویب بهپیشنهادي ستاد کل نیروهاي مسلح که  براساس ضوابط شوند می

وظیفـه برخـوردار    از معافیت تحصیلی خدمت نظـام ، رسد می) فرماندهی کل قوا( رهبري
  .گردند می

فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مـورخ   قانون
تصویب و در تاریخ  و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی هزار یک ماه نهم آبان

  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  16/8/1386
  

غالمعلی حدادعادل -رییس مجلس شوراي اسالمی  



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   510

 

قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در 
 29/1/1389هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب  دوره

  مجلس شوراي اسالمی
بنـدي در پـذیرش دانشـجو در     از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون سـهمیه      -هماده واحد

در کلیه ) هاي پزشکی و غیرپزشکی اعم از رشته( هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی دوره
  :در ذیل آمده ممنوع است که موارديي دولتی و غیردولتی به جز ها دانشگاه

قــانون ایجــاد تســهیالت بــراي ورود رزمنــدگان و جهــادگران داوطلــب بســیجی   -1
، جانبـازان ، و اصـالحات بعـدي شـامل ایثـارگران     عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاه به

  خانواده مفقوداالثرها و شهدا به قوت خود باقی است؛
هـا   هـاي تخصصـی زنـان و زایمـان بـه خـانم       پذیرش در رشته) %100( صددرصد -2

  یابد؛ تصاص میاخ
 هــاي دسـتیاري پزشــکی  سـهمیه مــازاد بـر ظرفیــت در رشـته   ) %10( ده درصـد  -3

بـه منـاطق محـروم    ) درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، هاي مورد نیـاز وزارت بهداشـت   رشته(
شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت  یابد و پذیرفته اختصاص می داوطلبان بومی به

خـدمت کننـد و افـرادي کـه سـابقه خـدمت در ایـن         در مناطق محرومصرفاً  تحصیل را
  گردد؛ مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می

درمان و آموزش پزشکی عالوه بر سهمیه تعیین شده بـراي  ، وزارت بهداشت -تبصره
تواند سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعـالم شـده بـراي     می ،دستیاري پزشکی در این بند

وزیـران اعمـال    هیـأت هاي مورد نیاز از داوطلبان زن و با تصـویب   روم و تخصصنقاط مح
  .باشند شدگان ملزم به تعهد خدمت عنوان شده در این بند می پذیرش. نماید
رسـمی  سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتري بـراي مربیـان   ) %10( ده درصد -4

نمره آخرین فـرد پذیرفتـه   ) %80( منوط به کسب حداقل هشتاد درصد) حداقل یک نفر(
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  یابد؛ شده اختصاص می
سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاري به نیروهـاي مسـلح در   ) %5/2( دو و نیم درصد -5
درمان و آموزش پزشـکی منـوط بـه کسـب     ، وزارت بهداشت تأییدهاي مورد نیاز با  رشته

  یابد؛ نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می) %80( حداقل هشتاد درصد
اختصـاص سـهمیه بـراي     درخصـوص  انقالب فرهنگی عالی شورايمصوبه  -1بصره ت

  .نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقی است
بندي براي تحصیالت تکمیلی به جز مـوارد   کلیه قوانین و مقررات سهمیه -2تبصره 

مصرح در این قانون از جمله قانون تخصیص سـهمیه بـراي زنـان در پـذیرش دسـتیاري      
  .گردد لغو می 1372هاي تخصصی پزشکی مصوب  رشته

  .است االجرا  این قانون از زمان تصویب الزم -3تبصره 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ      

 نـه مجلـس شـوراي اسـالمی     و هشـتاد  و و سیصـد  هـزار  یـک بیست و نهم فروردین ماه 
  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  1/2/1389تصویب و در تاریخ 

  
علی الریجانی -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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 25/1/1364قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 
 مجلس شوراي اسالمی

  کلیات -فصل اول
متعهد و متخصص مورد نیاز کشور و  نیروي انسانی تأمینکمک به  منظور به -1ماده 
دنیا و آشـنایی بـا آخـرین تجربیـات کشـورهاي خـارجی در       علمی  هاي نوآوريشناخت 

کـه در ایـن    عـالی  آمـوزش وزارت فرهنـگ و  ، فنی و تخصصـی ، ي مختلف علمیها زمینه
  .نماید میاقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور ، شود مینامیده »  وزارت«قانون 

  :اعزام شوندگان باید داراي شرایط زیر باشند -2ماده 
  ؛والیت فقیه، قانون اساسی، نظام جمهوري اسالمی، ایمان و اعتقاد به اسالم )الف
  ؛که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است، تقوا )ب
  .ي ملحد و محاربها گروهعدم وابستگی به احزاب و  )ج

از شرط ایمان و اعتقاد بـه اسـالم   ، قانون اساسیهاي دینی مصرح در  اقلیت -تبصره
  .مستثنا هستند

اعزام دانشجویانی که داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر هستند بـا در   -3ماده 
ي مـورد نیـاز و کـامالً    هـا  رشتهي کشور و امکانات ارزي و ها دانشگاهنظر گرفتن ظرفیت 

و اصـالحیه   1351/ 10/12مصـوب   گذرنامـه قـانون  ) 18( ضروري و با رعایت مفاد مـاده 
وزارت هر سال یک بـار ایـن مـوارد را تعیـین     . صورت خواهد گرفت 23/5/1370مصوب 

  1.باشد می متأهلدر شرایط مساوي اولویت با داوطلبان . خواهد کرد

                                                                                                                                               
 3ماده  1اصالح و تبصره  3ماده  14/12/1379مورخ  موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی به -1

  .حذف گردیده است) 25/1/1364مصوب (سابق 
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موظـف   1وزارت برنامه و بودجه، ها دانشگاهافزایش ظرفیت پذیرش  منظور به -تبصره
بودجـه ارزي  ، گیـرد  مـی جویی ارزي که در اثر این قـانون انجـام    است معادل مبلغ صرفه

 هـا  دانشگاهبر این مبنا وزارت عالوه بر بودجه مربوط به توسعه ، را اضافه نماید ها دانشگاه
  .مصرف نماید ها دانشگاهجویی را در جهت توسعه  موظف است معادل صرفه

ن را کـه داراي  التحصـیال  فـارغ تعـدادي از  رأساً  ر سالوزارت موظف است ه -4ماده 
هـاي الزم در   بورسـیه بـراي کسـب تخصـص     عنوان به، باشند میمدرك لیسانس یا باالتر 

 هـا  وزارتخانـه ي ها بورسیهاعزام  همچنین .به خارج از کشور اعزام کند، ي ضروريها رشته
و مؤسسات دولتی دیگر که تحصیالت یا تحقیقاتشان منجر بـه اخـذ مـدرك دانشـگاهی     

ي ضروري از طریـق  ها رشتهبا توجه به ضوابط این قانون و لزوم اخذ تخصص در ، شود می
  .گیرد میوزارت صورت 

ي خصوصی و افراد حقیقـی در صـورت تحصـیل ارز از    ها شرکت، مؤسسات -5ماده 
ارز خود را به اعـزام  % 2با توجه به شرایط و مقررات این قانون تا  ندتوان می، طریق قانونی

  .دانشجو اختصاص دهند
علمـی  ي دنیا را که به لحـاظ  ها دانشگاهاسامی وزارت موظف است فهرست  -6ماده 

داراي اعتبار الزم بوده و به لحاظ اخالقـی بالنسـبه واجـد صـالحیت باشـند تهیـه و بـه        
را به رسمیت بشناسـد و   ها دانشگاهتحصیلی این  هاي پذیرش داوطلب اعالم نماید و فقط

  .اعزام کندآنها  بهمنحصراً  دانشجویان موضوع این قانون را

  امتحان اعزام و نحوه گزینش -فصل دوم
  :گیرد میصورت زیر انجام  انتخاب داوطلبان به -7ماده 

تعیـین  علمی افراد براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی صالحیت  )الف
اولویـت افـراد بـر حسـب      ،چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز باشـد  شود می

  .خواهد بودعلمی صالحیت 
بررسـی   هیـأت توسط یک  2صالحیت اخالقی داوطلبان با توجه به مقررات ماده  )ب

                                                                                                                                               
 .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور متولی امر برنامه و بودجه کشور است معاونت برنامه -1
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  .گیرد میصالحیت اخالقی مورد بررسی قرار 
یی کـه تـدریس آن در   ها زبانی جهت تقویت های کالسوزارت موظف است  -8ماده 

است و آموزش مسایل اخالقی و اجتماعی بـراي دانشـجویانی کـه بـراي      پذیر امکانایران 
  .دایر نماید، اند شدهاعزام قبول 

  آنها هزینه تحصیل و پروانه ارزي و تعهدات مربوط به -فصل سوم
دولت موظف است تا زمانی که نیاز کشور رفع نشده است و داوطلبان واجد  -9ماده 

اعتبـار الزم را بـراي بـورس و وام    ، مذکور در ایـن قـانون وجـود دارنـد     ترتیب به، شرایط
  .کند بینی پیشارزي مربوط را  سهمیهتحصیلی را در بودجه کل کشور منظور و نیز 

مبلـغ ارز   همچنـین  از دانشـجویان و  میزان بورس و وام تحصیلی به هر یک -تبصره
همه ساله بـا پیشـنهاد وزارت و   ، هر یک از دانشجویان مشغول تحصیل در خارج از کشور

  .شود میوزیران تعیین  هیأتتصویب 
دولـت هـر سـال    ، ي مربوطـه ها نامه آیینمتناسب با میزان بودجه و رعایت  -10ماده 

ي هـا  هزینـه  تأمینکه امکان  دانشجویان اعزامیعالوه بر دانشجویان ممتاز به تعدادي از 
بـورس یـا وام تحصـیلی اعطـا     ، تحصیلی خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمی

  .نمایند می
کـه  یی ها بورسدولتی و ي ها بورساعم از ( آموزشیي ها بورسکلیه  اعطاي -تبصره

و نیـز وام تحصـیلی از طریـق وزارت    ) گذارنـد  کشورهاي دیگر در اختیار دولت ایران مـی 
  .گیرد میانجام 

روند باید متعهد  کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می -11ماده 
و کسـانی کـه از وام اسـتفاده    ، شوند و تضمین بسپارند کـه دو برابـر و حـداکثر ده سـال    

 نماینـد  مـی ی اسـتفاده  و کسانی کـه از ارز تحصـیل  ، سال 8برابر و حداکثر  5/1، کنند می
در محلی کـه وزارت  ، سال 6و حداکثر  اند کردهبرابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل 

  .خدمت کنند کند میمربوطه تعیین 
فقـط  ، کننـد  مـی دانشجویانی که از بورس و یا وام کامل تحصیلی استفاده  -12ماده 

دانشـجویان دیگـر نیـز فقـط بـا اجـازه       . داشته باشند اشتغال به کارهاي علمی ندتوان می
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نباشـد و   به کارهایی بپردازند که مغایر با شـؤون و وظـایف اسـالمی    ندتوان میسرپرستی 
  .در تحصیل نگرددآنها  موجب عدم موفقیت

که مطابق مقـررات ایـن قـانون     گیرد میارز تحصیلی تنها به کسانی تعلق  -13ماده 
  .اعزام شوند، ج از کشوربراي ادامه تحصیل به خار

مشـمول ایـن مـاده     اند شدهدانشجویانی که قبل از تصویب این قانون اعزام  -تبصره
  .نبوده و در این مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد

 نـد توان مـی مشموالن نظام وظیفه به شرط عدم غیبـت بـا سـپردن تعهـد      -14ماده 
  .جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند

  سرپرستی دانشجویان - فصل چهارم
حل مشکالت و نظارت و سرپرستی و مراقبت کامـل دانشـجویان    منظور به -15ماده 

سرپرست یا سرپرستانی به ریاست یکی از آنـان  ، به تناسب نیاز، ایرانی در خارج از کشور
سرپرستان و رؤساي سرپرستی به پیشنهاد . شوند میاعزام  تعیین و به کشورهاي مختلف

  .گردند میو حکم وزیر امور خارجه منصوب  عالی آموزشوزیر فرهنگ و 
ضمن رعایت مصالح سیاست خارجی و هماهنگی با نماینـدگی  ، سرپرستی -16ماده 

 عالی آموزشو مقررات وزارت فرهنگ و  ها دستورالعملوزارت امور خارجه ملزم به اجراي 
  .باشد میدر رابطه با امور تحصیلی و اخالقی دانشجویان 

چگونگی ارتباط اداري و مالی سرپرستی با نماینـدگی وزارت امـور خارجـه     -تبصره
و وزیـر امـور    عـالی  آمـوزش وزیـر فرهنـگ و    تصویب بهخواهد بود که  اي نامه آیینبرطبق 
  .رسد میخارجه 

  :شرایط سرپرستان به قرار زیر است -17ماده 
  ؛قانون اساسیو  نظام جمهوري اسالمی، ایمان و اعتقاد به اسالم و والیت فقیه )الف
  آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است؛نشانه  که، تقوا )ب
  ؛تأهل )ج
  داشتن حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن؛ )د
  توانایی کافی براي انجام وظایف سرپرستی؛ )ه
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ي هـا  زبـان یـت و یـا یکـی از    مأمورآشنایی الزم به زبان دانشـگاهی کشـور محـل     )و
  ی رایج در آن کشور؛الملل بین

  .داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور آموزشی و فرهنگی )ز
سـایر شـرایط   » ز«هاي علمیه که به جز بند  از علماي حوزه دتوان میوزارت  -تبصره

  .را دارا باشند جهت سرپرستی انتخاب نماید
  :زیر است شرح بهوظایف سرپرستان  -18ماده 

  کمک و راهنمایی به دانشجویان در تهیه مسکن؛ )الف
ي ها گزارشي کشور محل خدمت و تهیه ها دانشگاهاخالقی علمی و  بررسی وضع )ب
  ؛عالی آموزشبراي وزارت فرهنگ و آنها  ساالنه ازالزم 
  نظارت بر امور تحصیلی دانشجویان و اخالق و رفتار آنان؛ )ج
ارسال گزارش از وضع تحصیلی و اخالق و رفتار دانشـجویان بـه وزارت فرهنـگ و     )د

  یا فصل بر حسب نظام تحصیلی دانشگاه محل؛ سال نیمدر هر سال یا  عالی آموزش
 عـالی  آمـوزش همکاري در اخذ پذیرش داوطلبانی کـه از طـرف وزارت فرهنـگ و     )ه

  ؛شوند میمعرفی 
نظارت بر وضـع اخالقـی و اعتقـادي و تحصـیلی سـایر دانشـجویان کـه در محـل          )و
  یت سرپرستی به تحصیل اشتغال دارند؛مأمور
ایر سرپرستی جز مزایاي ارزي از سـ  تأییددر صورت ، »و«دانشجویان مشمول بند  )ز

  .شوند میمزایا برخوردار 
صـورت مجـاز در کشـور خـارجی زنـدگی       تحصیل فرزندان افرادي که بـه  -19ماده 

  .بالمانع بوده و سرپرستی موظف است به کار آنان نظارت داشته باشد نمایند می
ي مربـوط پـس از وصـول گـزارش     هـا  نامه آیینوزارت موظف است مطابق  -20ماده 
وضع دانشجویانی که از حیث اخالق و رفتار شایستگی ندارند ها و رسیدگی به  سرپرستی

، با تذکر قبلی نسبت به قطـع بـورس   اند کردهپیشرفت الزم را حاصل ن، و یا در تحصیالت
وام تحصیلی و یا ارز تحصیلی آنان اقدام نموده و از تمدید مجوز خروج تحصـیلی ایشـان   

  .خودداري نماید
مربوط بـه مـوارد زیـر را تهیـه و      نامه آیینماه  3است ظرف  وزارت موظف -21ماده 
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  :برساند عالی آموزشوزیر فرهنگ و  تصویب به
  ارز تحصیلی؛ - 1
  حداکثر مدت اقامت و اشتغال به تحصیل؛ - 2
  ي کارآموزي و تخصصی؛ها دورهطی  - 3
  ها؛ مقررات مربوط به مشروط شدن و تجدید درس - 4
  ي خارج؛ها دانشگاهمسایل مربوط به چگونگی تحصیل در  - 5
  ضوابط مربوط به مراعات اصول اخالقی و عقیدتی؛ - 6
  .مشمولیت نظام وظیفه - 7

لغـو  ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، از تاریخ تصویب این قانون -22ماده 
  .گردد می

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشـنبه بیسـت   
تصـویب و   و سیصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسالمی هزار یکو پنجم فروردین ماه 

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  5/2/1364در تاریخ 
  

رفسنجانی اکبر هاشمی -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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اعطاي بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از  نامه آیین
  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز 12/12/1368کشور مصوب 

  کلیات -اولفصل 
 تـأمین کمـک بـه    منظور بهدر جهت نیل به اهداف واالي انقالب فرهنگی و  -1ماده 

و پژوهشـی و متخصصـان مـورد     عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهعلمی  هیأتاعضاي 
ن مقطـع  التحصـیال  فـارغ همه ساله تعـدادي از  ، عالی آموزشوزارت فرهنگ و ، نیاز کشور

مقـاطع  علمـی در   هـاي  نـوآوري کارشناسی و باالتر را بـراي ادامـه تحصـیل و فراگیـري     
خـارج از کشـور بـا     عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهتحصیلی باالتر از کارشناسی در 

شخصـی و بـا رعایـت مـوارد زیـر انتخـاب و اعـزام         هزینـه اعطاي بورس تحصیلی یا بـه  
  .نماید می

مجلـس شـوراي    5/2/1364قانون اعـزام دانشـجو بـه خـارج از کشـور مصـوب        )الف
  اسالمی؛

  ي مورد نیاز کشور؛ها رشته )ب
  .ارزي مصوب براي بورس و اعزام دانشجو به خارج سهمیهمیزان بودجه و  )ج

از این پـس بـه وزارت فرهنـگ و    ، نامه آیینبه لحاظ رعایت اختصار در این  -تبصره
و تحقیقـاتی   عـالی  آمـوزش و دیگـر مؤسسـات    هـا  دانشـگاه و بـه   »وزارت«، عـالی  آموزش

بـه اشـخاص حقیقـی    » دستگاه اجرایـی «و مؤسسات دولتی  ها وزارتخانهو به » مؤسسه«
  .گردد میاطالق » بورسیه«نهایی آزمون بورس  شدگان پذیرفتهو به » داوطلب آزاد«

کـه  یی هـا  بـورس دولتـی و  ي هـا  بـورس شـامل  ( ظرفیت پـذیرش بورسـیه   -2ماده 
) گذارنـد  و مؤسسات وابسته مـی  اسالمی ایرانکشورهاي دیگر در اختیار دولت جمهوري 

ي تحصیلی مورد نیاز همه ساله براسـاس برنامـه بخـش    ها رشتهشخصی و  هزینهاعزام با 
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  .گردد میو تحقیقات از طریق وزارت تعیین  عالی آموزش
شخصی با واجدین مـدرك   هزینهاولویت اعطاي بورس تحصیلی و اعزام به  -3ماده 

  .دکترا استدوره  جهت طی، کارشناسی ارشد
دایـر  ، در داخل کشـور  ها رشتهکارشناسی ارشد برخی از دوره  که صورتیدر  -تبصره

، نکنـد  هـا  دورهن ایـن  التحصـیال  فـارغ کفاف نیاز کشور را بـه  ، و یا ظرفیت موجود، نباشد
ي ضروري اعطا ها رشتهبه تعداد محدود و در ، بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

  .خواهد شد
قصـد  ، شخصـی و بـدون اسـتفاده از تسـهیالت ارزي     هزینـه افرادي که به  -4ماده 

از  ندتوان می، واجد شرایط مربوط باشند که صورتیدر ، تحصیل در خارج از کشور را دارند
  .برابر مقررات استفاده نمایند، تسهیالت غیرارزي وزارت

  :منظور به -5ماده 
  تحصیلی؛ي ها بورسکلی اعطاي  مشی خطتعیین  - 1
تحصـیلی بـه   ي هـا  بـورس گزینش افراد جهت استفاده از نحوه  پیشنهاد شرایط و - 2

  مقام وزارت جهت تصویب؛
نحـوه   واگـذاري کشـورهاي دیگـر و   ي هـا  بـورس اخذ تصمیم نسبت بـه پـذیرش    - 3

  ؛آنها استفاده از
در هـر   ها بورسیهمناسب براي تحصیل علمی و مراکز  ها دانشگاهنظارت بر تعیین  - 4
  رشته؛
ي مورد نیاز براي اعطاي بورس و ظرفیت هر رشته در هر سال کـه  ها رشتهتعیین  - 5

پیشـنهاد  ) در خصوص مؤسسات پژوهشـی ( از سوي معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی
  ؛شود می

  .تصویب نهایی واگذاري بورس به متقاضیان واجد شرایط - 6
  .گردد میشوراي مرکزي بورس در وزارت تشکیل 

  :اعضاي شوراي مرکزي بورس عبارتند از -6ماده 
  ؛)رییس شورا( معاون دانشجویی وزارت - 1
  معاون آموزشی وزارت؛ - 2
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  معاون پژوهشی وزارت؛ - 3
  معاون هماهنگی وزارت؛ - 4
  ؛عالی آموزشبه انتخاب وزیر فرهنگ و  ها دانشگاه علمی هیأتدو نفر از اعضاي  - 5
  ).دبیر شورا( مدیرکل بورس و اعزام - 6

و  یابـد  مـی جلسات شـوراي مرکـزي بـا حضـور اکثریـت اعضـا رسـمیت         -1تبصره 
  .موافق اکثریت اعضا قابل اجراسترأي  تصمیمات آن با

جهـت شـرکت در    نظر صاحبدر موارد الزم از افراد  دتوان میرییس شورا  -2تبصره 
  .دعوت کندرأي  جلسات شورا بدون حق

و » فنی و مهندسی«ي ها گروهتخصصی در  کمیته 5شوراي مرکزي داراي  -7ماده 
  .باشد می» دامپزشکی«و » و هنر علوم انسانی«و » کشاورزي«و » علوم پایه«

 گـردد  مـی تشـکیل   ها دانشگاهعلمی  هیأتنفر از اعضاي  5تا  3هاي مذکور از  کمیته
  .شوند میمرکزي بورس منصوب  که به پیشنهاد معاون دانشجویی و با تصویب شوراي

ي مربـوط بـه دریافـت بـورس از مؤسسـات و      ها درخواستبررسی  منظور به -8ماده 
در هر مؤسسه شوراي بورس متشـکل  ، انتخاب و معرفی متقاضیان حایز شرایط به وزارت

به انتخاب ریـیس   علمی هیأتاز رییس و معاونان آموزشی و پژوهشی مؤسسه و دو عضو 
  .گردد میتشکیل ، مؤسسه

مورد نیـاز  علمی  هیأتاعضاي  تأمینبورس که به ساالنه  از مجموع ظرفیت -9ماده 
 هیـأت اعضـاي   تـأمین جهـت  ( درصد به وزارت 50 یابد میکشور اختصاص  عالی آموزش
و  گیـرد  مـی درصد به مؤسسـات تعلـق    50و ) تأسیسمؤسسات نیازمند یا جدید العلمی 

شـوراي مرکـزي بـورس     تصـویب  بـه همه ساله براساس ضوابطی کـه  ، سهمیه هر مؤسسه
) در خصـوص مؤسسـات پژوهشـی   ( توسط معاونت آموزشی و معاونت پژوهشـی ، رسد می

  .گردد میپیشنهاد 
اران مربی آموزشی، درصد از ظرفیت بورس هر مؤسسه به مربیان 30حداقل  -تبصره

  .یابد میاختصاص ، و کارشناسان آموزشی آن مؤسسه
بورسـی بـراي    سهمیه، همه ساله 9ماده  در مندرج عالوه بر ظرفیت بورس -10 ماده

ي هـا  سـهمیه . شـود  مـی ي اجرایی تعیـین  ها دستگاهنیازهاي آموزشی و تحقیقاتی  تأمین
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ي جداگانه در دفترچه آزمون بورس و اعزام بـه خـارج درج خواهـد    ها ردیفمورد نظر در 
  .شد

 ي ارزي وزارتهـا  سـهمیه ي اجرایی که با استفاده از ها دستگاهي ها بورسیه -تبصره
  .هستند نامه آیینمشمول مواد این ، شوند میاعزام 

بورس و اعزام  سهمیهدرصد از  40، مجلس شوراي اسالمی مصوبهبراساس  -11ماده 
  .یابد میمطابق ضوابط به رزمندگان اختصاص ، پس از کسب حد نصاب

  داوطلبانعمومی شرایط  -فصل دوم
  :داوطلبان بورس و اعزام بایستی واجد شرایط زیر باشند -12ماده 

  والیت فقیه؛، قانون اساسی، نظام جمهوري اسالمی، ایمان و اعتقاد به اسالم -12-1
از شـرط ایمـان و اعتقـاد بـه     ، قانون اساسیهاي مذهبی مصرح در  اقلیت -1تبصره 

  اسالم مستثنا هستند؛
  واجبات و اجتناب از محرمات است؛ آن انجامنشانه  که، تقوا -12-2
  ي ملحد و محارب؛ها گروهعدم وابستگی به احزاب و  -12-3
عدم عضویت در ساواك منحله و فراماسـونري و حـزب رسـتاخیز و نداشـتن      -12-4

  فعالیت مؤثر در جهت تحکیم رژیم سلطنتی؛
لی و یا دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم یا معافیت تحصی -12-5

منقضـی نشـده   ، دفترچه آماده به خدمت که مهلت آن در تـاریخ تصـویب نهـایی بـورس    
  .باشد

عمـومی   وظیفـه متقاضی در حال انجـام خـدمت   ، چنانچه در تاریخ اعزام -2تبصره 
  نسبت به ترخیص وي اقدام خواهد نمود؛عمومی  وظیفهوزارت در چارچوب قانون ، باشد

  اي ناشی از آن؛ رشته تحصیلی و الزامات حرفه متناسب با توانایی جسمی -12-6
بـراي دارنـدگان   ، سـال تمـام در تـاریخ درخواسـت     26نداشتن سن بیش از  -12-7

  ؛)لیسانس( مدرك کارشناسی
  :زیر افزایش یابد شرح به دتوان میحداکثر سن متقاضی حسب مورد  -3تبصره 

  سه سال؛، اي را حرفهبراي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکت - 1- 7- 12
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برابـر مـدت   ، انـد  را انجـام داده  عمومی وظیفهبراي متقاضیانی که خدمت  -12-7-2
  عمومی؛ وظیفهخدمت 
 علمـی  هیـأت کارشناسـان آموزشـی و اعضـاي غیر   علمـی و   هیأتاعضاي  -12-7-3

بـه   کنند میاستفاده ، ي اجرایی که از ارز وزارتها دستگاهمؤسسه و وزارت و مستخدمین 
وزارت و دستگاه اجرایی مربوط یک سـال و حـداکثر   ، ازاي هر سال سابقه کار در مؤسسه

  تا ده سال؛
ــرح   -12-7-4 ــام ط ــدت انج ــانی م ــروي انس ــراي    نی ــز ب ــارج از مرک ــدمت خ و خ

که در ردیف خدمت موضـوع بنـد    مشروط به این، ي گروه پزشکیها رشتهن التحصیال فارغ
  محاسبه نشده باشد؛ -12-7-3

جزو مدت خدمت  که صورتیهاي جنگ تحمیلی در  مدت شرکت در جبهه -12-7-5
اسـالمی  ي حساس در جمهوري ها مسؤولیتمحاسبه نشده باشد و تصدي  عمومی وظیفه
  سال؛ 5حداکثر تا ، باالترین مقام نهاد مربوط رسیده باشد تأییدکه به  ایران

سـال تمـام    40در هیچ حال سن متقاضی بورس و اعزام نبایـد بـیش از    -4تبصره 
  .باشد

در انتخاب پسران متقاضی ادامه تحصـیل در خـارج از کشـور در شـرایط      -13ماده 
تنهـا در  ، است و اعزام زنـان متقاضـی بـورس و اعـزام     متأهلمساوي اولویت با داوطلبان 

  .همسر خویش باشندکه ازدواج کرده و در معیت  شود میصورتی انجام 

  گزینشنحوه  -فصل سوم
ظرفیت پـذیرش  ، سازمان سنجش آموزش کشور همه ساله از طریق آگهی -14ماده 

مؤسسات و ، وزارت سهمیه، و مقاطع تحصیلی مورد نظر ها رشته، داوطلبان بورس و اعزام
ي اجرایی و برگ درخواست بورس تحصـیلی و اعـزام را کـه از طـرف معاونـت      ها دستگاه

  .دهد میانتشار ، براي اطالع متقاضیان، شود میدانشجویی ارسال 
مزبـور را تکمیـل و بـه همـراه      پرسشـنامه ، متقاضیان حایز شرایط بـورس  -15ماده 

  .کنند میتسلیم  ربط ذيمدارك الزم حسب مورد به وزارت یا مؤسسه 
و سـوابق تحصـیلی عنـداللزوم از طـرف مؤسسـه       اخذ ریـز نمـرات رسـمی    -تبصره
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  .پذیرد میصورت  ربط ذي
درخواست متقاضیان و مدارك مربـوط حسـب مـورد در شـوراي مرکـزي       -16ماده 

مـورد   نامـه  آیینبراساس ضوابط موضوع فصل چهارم این ، بورس یا شوراي بورس مؤسسه
  .گیرد میبررسی قرار 

اي مرکـزي بـورس و شـوراي بـورس مؤسسـات بعـد از رسـیدگی و        شـور  -17ماده 
تعیین شـده را از میـان    سهمیهي رسیده حداقل دو برابر ها درخواست امتیازبندي تمامی

مربوط را با ذکر امتیازات هر یک از اسامی دارندگان بیشترین امتیازها انتخاب و فهرست 
  .دارند میارسال ، متقاضیان به سازمان سنجش آموزش کشور

حداکثر از سه محل بـراي معرفـی و شـرکت     ندتوان میهر یک از متقاضیان  -تبصره
  .در آزمون متمرکز بورس و اعزام داوطلب شوند

مربـوط را   پرسشـنامه شخصـی   هزینـه متقاضیان حایز شـرایط اعـزام بـه     -18ماده 
ال مستقیماً بـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور ارسـ      ، تکمیل و به همراه مدارك کامل

  .دارند می
شـوراي   شـدگان  معرفـی سازمان سنجش آمـوزش کشـور ترتیـب شـرکت      -19ماده 

شخصی را در آزمون  هزینهمرکزي بورس و شوراي بورس مؤسسات و متقاضیان اعزام به 
ي هـا  صـالحیت و هم زمان پرونـده آنـان را جهـت رسـیدگی بـه       سازد میمتمرکز فراهم 

  .دهد میمرکزي گزینش دانشجو قرار  هیأتدر اختیار عمومی 
توسط ، ها سهمیهقبولی آزمون بورس و اعزام در هر یک از نمره  حد نصاب -20ماده 

و پـس از تصـویب شـوراي     شـود  مـی ي تخصصی برگزار کننده آزمـون پیشـنهاد   ها گروه
  .گیرد میمرکزي بورس مورد عمل قرار 

خواهد  عمل به تحان زبان خارجیاز داوطلبان ام، هم زمان با آزمون علمی -1تبصره 
منوط به کسـب حـداقل    بورسیه یا دانشجوي اعزامی عنوان بهپذیرفته شدن داوطلب . آمد
  .امتحان مذکور استنمره  درصد 35

متقاضی بورس و یا اعزام به خارج از کشـور  ، هم زمان ندتوان میداوطلبان  -2تبصره 
  .جداگانه خود را ارسال نمایندمشروط برآنکه در هر مورد تقاضاي . باشند

رزمندگان که نمـره کمتـر از حـد نصـاب تعیـین       سهمیه شدگان پذیرفته -3تبصره 
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تی که توسـط معاونـت امـور دفـاعی     یتقو هاي کالسدر ، را کسب کنند 20شده در ماده 
اعـزام خواهنـد   ، و پس از قبولی در آزمون پایانی نمایند میشرکت ، شود میوزارت برگزار 

  .شد
بـورس و   شـدگان  پذیرفتـه ، پس از مشخص شدن نتایج گـزینش عمـومی   -21ماده 

  .آزمون انتخاب خواهند شدنمره  ترتیب بهاعزام در هر سهمیه 
بـورس وزارت و یـا    سهمیهتعداد قبول شدگان آزمون کمتر از  که صورتیدر  -تبصره

اعـزام   شـدگان  پذیرفتهتعدادي از  ندتوان میوزارت یا مؤسسات ، هر یک از مؤسسات باشد
بورسـیه بـه شـوراي مرکـزي بـورس       عنوان بهشخصی را حسب درخواست آنان  هزینهبه 

بورسـیه انتخـاب    عنـوان  به شدگان پذیرفتهاین قبیل ، معرفی نمایند و در صورت تصویب
  .خواهند شد

ي اجرایی تقاضـاي خـود را   ها دستگاهبورس  سهمیهه از دمتقاضیان استفا -22ماده 
ي اجرایـی  ها دستگاهو  نمایند میتسلیم  ربط ذيه مدارك الزم به دستگاه اجرایی به همرا

مشخصات و مدارك متقاضیان واجد شـرایط را بـه میـزان حـداقل     ، پس از بررسی سوابق
  .نمایند میارسال ، خود جهت شرکت آنان در آزمون به وزارت سهمیهسه برابر 

از میـان  ، بورس خـود  سهمیهدر چارچوب  ندتوان می، ي اجراییها دستگاه -1تبصره 
افرادي را بـا توافـق خـود آنـان     ، شخصی نیز هزینهقبول شدگان آزمون اعزام به خارج با 

  .معرفی نمایند، بورسیه عنوان بهانتخاب و 
دولت براي استفاده از بورس یا اعـزام بـه خـارج بایـد      مستخدمان رسمی -2تبصره 

  .مرخصی تحصیلی دریافت دارندیت تحصیلی یا مأمورحکم ، ترتیب به

  معیارهاي انتخاب بورسیه - فصل چهارم
براي امتیازبنـدي  ، مالك شوراي مرکزي بورس و شوراي بورس مؤسسات -23ماده 

  :زیر است شرح بهداوطلبان بورس تحصیلی 
، مؤسسات به ازاي هر سال سابقه در مناطق گـروه یـک  علمی  هیأتعضویت  -23-1

  امتیاز؛ 10امتیاز حداکثر تا  5/2، وه دوامتیاز و در مناطق گر 2
، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، تهران: مناطق گروه یک عبارتند از شهرهاي -1تذکر 
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  .ساري و مناطق گروه دو سایر نقاط کشور، رشت
  امتیاز؛ 3حداکثر تا ، تکراري یا اقتباسی نباشد که صورتیکتاب در  تألیف -23-2
  امتیاز؛ 12حداکثر تا ، و منابع تحقیقاتی خارجی ها کتابترجمه و انتشار  -23-3
داخل و خارج بـه ازاي  علمی تخصصی در مجالت معتبر علمی و  مقاالتارایه  -23-4

  امتیاز؛ 4امتیاز حداکثر تا  1هر مقاله 
امتیـاز   5/0از مجالت معتبر جهانی بـه ازاي هـر مقالـه    علمی مقاالت ترجمه  -23-5

  امتیاز؛ 2حداکثر تا 
 2انجام کار تحقیقاتی در ارتباط با جنگ تحمیلی و امور دفـاعی حـداکثر تـا     -23-6
  امتیاز؛
  امتیاز؛ 5/0کارشناسی حداکثر تا دوره  راهنمایی پروژه -23-7
بـا دسـتورالعمل الزم   ، آزمایشگاه یا درس کارگـاهی ) اندازي راهطرح و ( ایجاد -23-8

  امتیاز؛ 5/0حداکثر تا 
ي هـا  پـژوهش سـازمان   تأییـد کشف یا اختراع ثبت شده در داخل کشـور بـه    -23-9
  امتیاز؛ 3کشور حداکثر تا علمی 
در خودکفـایی   ربط ذيمراجع  تأییدیی که به ها پروژهسرپرستی تحقیقات و  -23-10

  امتیاز؛ 2کشور مؤثر باشد حداکثر تا 
  تیاز؛ام 2هنري حداکثر تا ارزنده  آثار بدیع وارایه  -23-11

امتیـاز   10، 11-23تـا   2-23ي ها ردیفحداکثر امتیاز محاسبه شده براي  -2تذکر 
  .خواهد بود

ریاست یا سرپرستی دانشگاه یا مجتمع دانشگاهی براي هـر  ، معاونت وزارت -23-12
  امتیاز؛ 3سال 

  امتیاز؛ 5/2معاونت دانشگاه براي هر سال  -23-13
 2مدیر کلی وزارت براي هر سال ، عالی آموزشریاست یا سرپرستی مجتمع  -23-14
  امتیاز؛
  امتیاز؛ 5/1ریاست یا سرپرستی دانشکده براي هر سال  -23-15
  امتیاز؛ 1ریاست یا سرپرستی آموزشکده و گروه براي هر سال ، معاونت دانشکده - 16- 23

  .ودامتیاز قابل محاسبه خواهد ب 10حداکثر  23- 16تا  23- 12ي ها ردیفبراي  - 3تذکر 
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ي کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته یـا  ها دورهامتیاز میانگین متقاضی  -23-17
  :زیر است شرح بهحسب مورد ، ناپیوسته

  امتیاز 5          12-99/12میانگین 
  امتیاز 7         13-99/13میانگین 
  امتیاز 10        14-99/14میانگین 
  امتیاز 14        15-99/15میانگین 
  امتیاز 19        16-99/16میانگین 
  امتیاز 25        17-99/17میانگین 
  امتیاز 28        18-99/18میانگین 
  امتیاز 30          19-20میانگین 

بعد از آخـرین مـدرك   ) 2خاص مناطق گروه ( اقامت در منطقه محل مؤسسه -3-18
  امتیاز؛ 10امتیاز حداکثر تا  2تحصیلی براي هر سال 

  .که متولد استان باشداولویت با فردي است ، در شرایط مساوي -4تذکر 
 5درصـد معلولیـت بـه بـاال      70مفقـودین و جانبـازان   ، اسرا، فرزندان شهدا -23-19
  .امتیاز

  .امتیاز 5کارکنان وزارت و مؤسسات علمی و  هیأتفرزندان اعضاي  -23-20

  تحصیلنحوه  شرایط و -فصل پنجم
را معتبـر  آنها  ،وزارتیی که ها دانشگاهفقط از  ندتوان میي خارج ها بورسیه -24ماده 

  .پذیرش اخذ نموده و در آن به تحصیل بپردازند، شناسد می
اداره  از طـرف ، حداکثر مهلت اخذ پذیرش از تاریخ اعالم موافقـت نهـایی   -25ماده 

مهلت مـذکور در مـوارد اسـتثنایی تنهـا بـا تصـویب       . باشد میکل بورس و اعزام دو سال 
  .قابل تمدید است، شوراي مرکزي بورس

ي خارج با نظـر مؤسسـه یـا دسـتگاه اجرایـی      ها بورسیهگرایش تحصیلی  -26ماده 
مجـاز بـه تحصـیل در     هـا  بورسیهو  شود میمعرف و تصویب شوراي مرکزي بورس تعیین 

  .باشند میي جنبی یا غیرمرتبط نها رشته
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دانشگاه یا کشور محل تحصـیل  ، تحصیلیرشته  تغییر، در شرایط اضطراري -تبصره
شوراي مرکـزي   تأییدوکول به موافقت قبلی مؤسسه یا دستگاه اجرایی معرف و م، بورسیه

  .بورس خواهد بود
پـس از  ، به شرط تسلط به زبان خارجی و در صورت نیـاز  شدگان پذیرفته -27ماده 
مسایل اخالقی و اجتماعی متناسب با محـل تحصـیل    درخصوص توجیهیدوره  گذراندن

  .شوند میخود اعزام 
ي خـارجی متـداول تـا    هـا  زبـان تسهیالت الزم را جهت تحصـیل  ، وزارت -1تبصره 

  .نماید میدر داخل کشور فراهم ، کسب تسلط به زبان خارجی در سطح مورد قبول
وزارت از حایزین شرایط بـورس و  ، جهت تشخیص تسلط به زبان خارجی -2تبصره 

در آنهـا   کـه آمـوزش   ییهـا  زبـان ( سه بار در هر سال آزمون زبان خارجی، اعزام به خارج
  .آورد می عمل به )است پذیر امکانداخل کشور 
امتحـان  نمـره   درصد 60بیش از ، متقاضیانی که در آزمون بورس و اعزام -3تبصره 

از آزمـون فـوق معـاف    ، را کسـب کـرده باشـند   ) 20ماده  1تبصره  موضوع( زبان خارجی
  .خواهند بود

، تا زمانی که امکان تحصیل زبان خارجی تا سطح تسلط در داخـل کشـور   -28ماده 
دوره  یـک ، بورس و اعزام به خارج با تشـخیص وزارت  شدگان پذیرفتهبراي ، میسر نباشد

در نظـر  ) ترجیحـاً کشـور محـل تحصـیل دانشـجو     ( فراگیري زبان در یک کشور خارجی
  .شود میگرفته 

آنهـا   تحصـیالت دانشـگاهی  دوره  وسـته بـه  ترجیحـاً قبـل و پی  ، این دوره -1تبصره 
مـاه و در   6 علوم انسانیي ها رشتهخواهد بود و حداکثر مدت فراگیري زبان در خارج در 

  .ماه است 3 ها رشتهسایر 
در ایـران متـداول یـا    ، چنانچه آموزش زبان کشور محل تحصیل بورسـیه  -2تبصره 

  .ماه خواهد بود 9کشور حداکثر مدت آموزش زبان در خارج از ، مقدور نباشد
کارشناسـی ارشـد   دوره  حـداکثر مـدت اسـتفاده از بـورس خـارج بـراي       -29ماده 

مجمـوع  . سال از تاریخ شروع بـورس خواهـد بـود    4دکترا دوره  ناپیوسته دو سال و براي
سـال تجـاوز    5نبایـد از  ، پیوسـته  طـور  بـه ي کارشناسی ارشد و دکترا ها دورهطول مدت 
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مـاه قابـل    6حداکثر تا ، تثنایی این مدت با نظر شوراي مرکزي بورسدر موارد اس. نماید
  .تمدید است
فراگیري زبان در کشور خـارج  دوره  تاریخ شروع بورس خارج از زمان شروع -تبصره

مذکور از تاریخ آغاز تحصیالت دانشگاهی دوره  و در صورت عدم نیاز بورسیه به گذراندن
 3براي فراگیري زبان در خـارج از کشـور بـیش از    چنانچه مهلت بورسیه . وي خواهد بود

  .ماه به طول مدت تحصیل وي اضافه خواهد شد 3مازاد بر ، ماه باشد
تحصـیل در  ادامـه   ،شـود  مـی بورس خارج براي یک مقطع تحصیلی داده  -30ماده 

، کیفیـت مناسـب تحصـیلی بورسـیه    ، مقطع بعـدي منـوط بـه موافقـت مؤسسـه معـرف      
. و تصـویب شـوراي مرکـزي بـورس خواهـد بـود      ) سرپرستی تأییدبه (عمومی صالحیت 

مـاه   6تحصیل در مقطع باالتر موظفند حـداقل  ادامه  حایزین شرایط در صورت تمایل به
، مربـوط  مؤسسـه بورس و اعزام و یا  کل ادارهقبل از اتمام تحصیالت درخواست خود را به 

  .ارسال نمایند
ع کارشناسی ارشد داخل و امتحان بورس متقاضیانی که هم زمان در مقط -31ماده 

قبـل از اخـذ   ، در صورت شروع بـه تحصـیل در داخـل    شوند میو اعزام به خارج پذیرفته 
براي اعزام به خـارج در مقطـع تحصـیلی بعـدي در صـورت      آنها  قبولی، پذیرش از خارج

حفـظ خواهـد   ، به تشخیص شوراي مرکـزي بـورس  ، یالتحصیل فارغاحراز شرایط مناسب 
  .شد

ي هـا  دانشـگاه بورسـیه در یکـی از   » ترددي«در صورت استفاده از بورس  -32ماده 
ي آموزشی خـود را در داخـل کشـور دنبـال     ها فعالیتو  نماید میمعتبر خارجی ثبت نام 

 همچنـین  هاي الزم و تهیـه منـابع درسـی و    براي دریافت راهنمایی، و عنداللزوم کند می
در هـر حـال اسـتفاده از بـورس     . شـود  مـی اعـزام  به خارج از کشور ، شرکت در امتحانات

  .گیرد میمربوط صورت  نامه آیینبراساس » ترددي«

  تسهیالت و تعهدات مربوط -فصل ششم
 تهیـه ، خرید کتاب، دانشگاهی شهریه: شامل، ي تحصیلی بورسیهها هزینه -33ماده 

رساله و انجام تحقیقات و مقرري ماهیانه براي امرار معـاش خـود و همسـر و فرزنـدان و     
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ي ها هزینه همچنین رفت در ابتداي تحصیل و برگشت پس از فراغت از تحصیل و هزینه
  .شود میپرداخت ، غیرمترقبه از طرف وزارت

  .تشخیص موارد غیرمترقبه با شوراي مرکزي بورس خواهد بود -1تبصره 
دسـتگاه   عهـده  بـه ي اجرایی ها دستگاه بورسیهي دوران تحصیل ها هزینه -2ره تبص

  .اجرایی مربوط است
بـه هـر یـک از    ، میزان مقرري تحصـیلی از محـل اعطـاي بـورس خـارج      -34ماده 

، وزارت. گـردد  مـی دولت تعیین  هیأتدانشجویان همه ساله با پیشنهاد وزارت و تصویب 
. دهـد  مـی متوسط زندگی دانشجویی انجـام   هزینهي الزم را در مورد ها بررسیهمه ساله 

دانشـجویان  کلیـه   مبناي پرداخت به، وزیران هیأتمقرري تحصیلی تعیین شده از سوي 
  .شخصی خواهد بود هزینهاعم از بورسیه و اعزام به 

در مورد دانشجویانی کـه بـا اسـتفاده از بـورس تحصـیلی اعطـایی سـایر         -35ماده 
 هزینـه تکـافوي  ، چنانچـه مقـرري تحصـیلی پرداختـی    ، شوند میکشورها به خارج اعزام 

 هیـأت مابه التفـاوت آن حـداکثر تـا سـقف مصـوب      ، زندگی دانشجویی بورسیه را ننماید
  .شود می تأمیناز طرف وزارت تعیین و ، دولت

متناسب بـا میـزان تعیـین    » ترددي«پرداخت مقرري دانشجویان بورسیه  -36ماده 
بـه ازاي مـدتی کـه در آن    ، براي سایر دانشجویان بورسیه در کشور محل تحصـیل ، شده

کـل دریـافتی دانشـجویان    % 50ي کـه مجموعـا از   طور به. باشد می، برند میکشور به سر 
 تهیه بلـیط رفـت و برگشـت    هزینهتجاوز نکند و ) دولت مصوبهبر مبناي ( عادي بورسیه

بـه   همچنـین  .شـود  مـی در طول مدت تحصیل از محـل اعتبـارات وزارت پرداخـت    آنها 
رسـاله و کتـاب پرداخـت     تهیـه  هزینه، دانشجویان مذکور مانند سایر دانشجویان بورسیه

  .گردد می
فراگیـري  دوره  تا تاریخ شروع تحصیل یا، ي اولیهها هزینه تأمین منظور به -37ماده 

  .شود میخارج پرداخت  بورسیهدو ماه مقرري ارزي به ، زبان در خارج
اعزام بورسیه حداکثر یک ماه قبـل از تـاریخ شـروع فراگیـري زبـان و یـا        -1تبصره 

  .شود میتحصیل دانشگاهی وي انجام 
کـه بـه روال    شـوند  میدانشجویانی که براي تحصیل به کشورهایی اعزام  -2تبصره 
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در کشور ثالث توقـف  ، معمول در ایران محلی براي اخذ روادید ندارند و باید براي اخذ آن
از ، فراگیـري زبـان  دوره  ماه قبل از تاریخ شروع تحصـیل یـا   2حداکثر  ندتوان می، نمایند

  .کشور خارج شوند
موفـق  به هر علتـی  ، دانشجویانی که پس از اعزام به کشور محل تحصیل -38ماده 
آن دسته از دانشجویانی کـه بـراي اخـذ     همچنین و، گردند نمیتحصیل ادامه  به شروع و

، گردنـد  نمـی و ظرف یک ماه موفق به اخـذ آن   نمایند میروادید به کشور ثالث مسافرت 
مدت اقامـت   هزینهبالفاصله باید به ایران مراجعت کنند و وجوه ارزي دریافتی را با کسر 

  .به بانک عودت دهند، شود میرزي مجاز روزانه محاسبه که بر پایه مقرري ا
حکـم   ربایـد قبـل از صـدو   ، شوند میدانشجویانی که براي بورس پذیرفته  -39ماده 

تعهد و تضمین محضري را حسب مورد به وزارت یا مؤسسات و یا دستگاه اجرایی ، نهایی
بـه ایـران مراجعـت و در محلـی کـه در تعهدنامـه       ، بسپارند که پس از اتمـام تحصـیالت  

سـال و   10دو برابر مدت تحصیل و حداکثر تا ، نماید میمشخص شده و یا وزارت تعیین 
برابر مدتی که در خارج تحصـیل  ، شوند میاعزام ، کسانی که با استفاده از تسهیالت ارزي

و  لمـی عي هـا  هیـأت محـل خـدمت اعضـاي    . سـال خـدمت کننـد    6حـداکثر  ، اند کرده
آنها  خواهد بود و چنانچه خدماتآنها  مستخدمین دولت در درجه اول در مؤسسه معرف

  .شود میتعیین ، از طرف وزارتآنها  محل خدمت، معرف نباشد مؤسسهمورد نیاز 
ي بـورس و اعـزام دانشـجو بـه خـارج      هـا  هزینـه کلیه  برابر 5مبلغ ضمانت  -تبصره

  .باشد می
بـر حسـب سـنوات    ، تـدریجی  طـور  بهمبلغ ضمانت با درخواست متقاضی  -40ماده 

فسـخ   جـا  یـک ، کاهش یافته و یا در پایان خـدمت تعهـد شـده   ، تعهد خدمت انجام شده
  .خواهد شد
، بورسـیه علمـی   هیـأت بـه اعضـاي    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاه -41ماده 

ي ریالی مقرري تحصیلی آنان را از محل حقـوق و  ها هزینهو  دهند مییت تحصیلی مأمور
مسـتمري   العـاده  فوقحقوق و  که صورتیدر . نمایند میپرداخت آنها  مستمري العاده فوق

ریالی مقرري تحصیلی بورسـیه   هزینهپس از کسر مالیات و بازنشستگی تکافوي ، بورسیه
انچـه مجمـوع حقـوق و    و چن تـأمین ، مابـه التفـاوت آن را از اعتبـارات وزارت   ، را ننمایـد 
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واریـز  ، مابـه التفـاوت آن بـه حسـاب شخصـی بورسـیه      ، مازاد بر آن باشد، وي العاده فوق
  .خواهد شد
خارج باید رضایت خود را از اشتغال به کار همسـر   بورسیهزوج دانشجوي  -42ماده 

بـه شـکل    کنـد  مـی بعد از اتمام تحصیالت وي و در هر محلی که وزارت تعیـین  ، خویش
  .محضري اعالم و امضا نماید

زوج بورسیه باید موافقت کتبی سـازمان متبـوع خـود را مبنـی بـر تـرك        -43ماده 
صورت مرخصی براي طول مدت تحصیل خـود و عزیمـت بـا وي ارایـه کنـد و       خدمت به

کـه موضـوع    مـادامی ( خدمت نظام وظیفه را انجام داده و یا کارت معافیت دایم غیرتکفل
  .داشته باشد ،)قوت خود باقی استتکفل به 
در استخدام دولت باشـد یـا در حـین انجـام تعهـد      ، چنانچه زوج بورسیه -44ماده 

تعهـد  ، به محل دیگري منتقل شـود ، خدمت بدون درخواست شخصی و به دستور دولت
بـه یکـی از مؤسسـات دولتـی محـل جدیـد منتقـل        ، خدمت بورسیه به تشخیص وزارت

  .گردد می
بورس یا اعزام به خارج در صـورت عـدم انجـام تعهـدات      شدگان یرفتهپذ -45ماده 

 نمایـد  میتعیین ، مطابق تعهدنامه و یا در محلی که وزارت، خود و یا عدم قبول انجام آن
کلیـه   ملـزم بـه بازپرداخـت معـادل ریـالی ارز خـدماتی      ، انجام آنادامه  و یا خودداري از

  .باشند میي تحصیلی مربوط و خسارت وارده به تشخیص وزارت ها هزینه
، یی که از حیث اخـالق و رفتـار  ها بورسیهوزارت پس از رسیدگی به وضع  -46ماده 
، پیشـرفت الزم کسـب نکـرده باشـند    ، تحصیل نداشته و یـا در تحصـیل  ادامه  شایستگی

در ایـن صـورت   . نمایـد  مـی اقـدام  آنهـا   نسبت به قطع بورس یا وام تحصیلی و بازگشـت 
ي انجـام شـده و   هـا  هزینـه کلیـه   بورسیه ملزم به بازپرداخت معادل ریـالی ارز خـدماتی  

  .باشد میخسارت وارده به تشخیص وزارت 
تحصیل وي تـا کسـب   ادامه  ،به دالیلی خارج از اراده دانشجو که موارديدر  -تبصره

بورسـیه بـه خـدمت در    ، مورد قبول شوراي مرکـزي بـورس ممکـن نباشـد    علمی درجه 
مؤسسات دولتی یا وابسته به دولـت بـه میـزان دو برابـر مـدت اسـتفاده از بـورس ملـزم         

  .باشد می
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تحصـیلی بـا توجـه بـه مقـررات آموزشـی       دوره  دانشجویان باید در پایان -47ماده 
این صـورت و بـا   غیـر  در. به اخذ درجه دانشگاهی مورد نظر نایـل آینـد  ، دانشگاه مربوط

بـه تشـخیص شـوراي مرکـزي     ، الیل عدم موفقیت در اخـذ درجـه دانشـگاهی   توجه به د
  .شود میاقدام ، ي انجام شده و خسارات واردهها هزینهبرابر  5نسبت به استرداد تا ، بورس

، حـق اسـتفاده از بـورس   ، دانشجویان بدون موافقت قبلی شـوراي بـورس   -48ماده 
تحصیلی و یا وام سایر مؤسسات دولتـی یـا خصوصـی داخلـی و خـارجی را       هزینهکمک 
  .ندارند

دانشجویانی که با استفاده از بورس تحصیالت خود را در یک رشـته و یـا    -49ماده 
 هزینـه یـا کمـک   ، وام، مجـاز نیسـتند بـا دریافـت بـورس     ، یک مقطع به پایان برسـانند 

  .یگري به تحصیالت خود ادامه دهنداي دیگر در رشته یا مقطع د از مؤسسه، تحصیلی
 نامـه  آیـین براسـاس  ، ي رفاه دانشجویانها صندوقاستفاده از وام تک نوبتی  -تبصره

بالمـانع و تـابع مقـررات    ، در طول مدت بـورس  براي دانشجویان بورسیه و اعزامی، مربوط
  .مربوط است

از وام در طـول مـدت تحصـیل و اسـتفاده کننـدگان      ، دانشجویان بورسیه -50ماده 
 مجاز به کسب درآمد از طریـق انجـام کارهـاي   ، ي از واممند بهرهتحصیلی در طول مدت 

از هـر نـوع کـه    علمی تحقیقاتی براي مؤسسات دولتی و خصوصی و کارهاي غیرعلمی و 
، تـذکر : تنبیهات، معرف و تصمیم وزارت مؤسسهدر صورت تخلف با اطالع . نیستند، باشد

  .اجرا خواهد شدآنها  دربارهبر حسب مورد ، قطع ارز، کاهش ارز
از ، بـا اطـالع وزارت  علمـی  اي که دانشـجویان در ازاي کارهـاي    الزحمه حق -تبصره

ي مالی و جوایز دانشگاه ها کمک همچنین و کنند میدانشگاه محل تحصیل خود دریافت 
مـاده   از موضـوع ایـن  ، چنانچه با اطالع قبلی شوراي بورس باشـد ، به دانشجویان مستعد

بـا آن  ، شوراي مرکزي بورس خواهـد رسـید   تصویب بهمستثنا بوده و مطابق مقرراتی که 
  .رفتار خواهد شد

یا سال تحصـیلی   سال نیمموظفند در پایان هر  دانشجویان بورسیه اعزامی -51ماده 
گزارش پیشرفت تحصیلی و ریز نمرات خـود  ، بر حسب نظام آموزش کشور محل تحصیل

دفتر سرپرستی دانشجویان و در صورت عدم وجود دفتر سرپرسـتی   تأییدرا که به مهر و 
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 مؤسسـه بـه  ، در کشور مربـوط رسـیده باشـد    اسالمی ایراننمایندگی جمهوري  تأییدبه 
 شــهریهاین صــورت ارســال مقــرري تحصــیلی و غیــر در. معــرف و وزارت ارســال دارنــد

  .متوقف خواهد شدآنها  دانشگاهی
ه مکلفند خود را از لحـاظ بیمـاري و خطـرات ناشـی از     دانشجویان بورسی -52ماده 
 نمایـد  مـی متداول است و یا وزارت تعیـین  ، ی که در کشور محل تحصیلترتیب بهحوادث 

  .شود میاضافه ، در این صورت معادل حق بیمه پرداختی به مقرري بورسیه. بیمه کنند
ا اسـتفاده از  بـ  عمـومی  وظیفهبراي دانشجویانی که قبل از انجام خدمت  -53ماده 

چنانچه دانشـجو  . معافیت تحصیلی اخذ خواهد شد شوند میاعزام ، بورس خارج از کشور
و از  شود میمعافیت تحصیلی وي از همان تاریخ لغو ، بودن فرد به هر دلیلی منتفی شود
  .شود میاجرایی آن با وي رفتار  نامه آیینآن پس برابر قانون نظام وظیفه و 

متقاضـی در حـین انجـام خـدمت     ، هنگام تصویب اعطاي بورس چنانچه به -تبصره
قبل از تاریخ اعزام نسبت بـه تـرخیص وي از خـدمت    ، برابر مقررات، باشد میعمو وظیفه

  .شود مینظام اقدام 
ساالنه یک بار و بـه مـدت    ندتوان می، دانشجویان بورسیه در صورت تمایل -54ماده 

آنهـا   بـه ، یک ماه به کشور مسافرت نمایند که در این صورت مقـرري ارزي مـدت توقـف   
  .شود میپرداخت 

 3در صورت طوالنی شدن سفر بیش از یک ماه به ازاي مدت تـا حـداکثر    -1تبصره 
پرداخت خواهـد  ، معادل ریالی مقرري ارزي به بورسیه، ماه بر حسب کشور محل تحصیل

  .شد
مجـاز  ، بـورس دوره  مسافرت به کشور در شش ماه اول و شش مـاه آخـر   -2تبصره 

  .نیست
دیرتـر از وي  ، براي مدتی کـه خـانواده دانشـجو   ، و تکفل فرزندتأهل  حق -55ماده 

زودتـر از بورسـیه   ، اعزام شوند یا در طول تحصیل به ایران مسـافرت و یـا در پایـان دوره   
فقط براي دو ماه در سال پرداخت خواهد شد و چنانچه بـیش از مـدت   ، مراجعت نمایند

در ایـران اقامـت   ، کـل بـورس و اعـزام قـرار گیـرد     اداره  تأییدمذکور به دالیلی که مورد 
ی وزارت متبـوع  حسـاب  ذيکـل امـور مـالی و    اداره  معادل ریـالی آن را از طریـق  ، نمایند
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  .دریافت خواهند نمود
خـارج کـه در یکـی از     بورسـیه دانشجوي  زوجهزوج یا  دانشگاهی شهریه -56ماده 

به تحصیل مشغول باشد با داشـتن شـرایط زیـر و    ، ي تحصیلی مورد قبول وزارتها رشته
  :شود میفقط تا پایان مهلت بورس پرداخت ، حسب موافقت شوراي مرکزي بورس

  .باشند نامه آیین 12ماده  در عمومی مندرجواجد شرایط  -56-1
در مقطـع  ، وزارت تأییـد ي مـورد  هـا  دانشگاهي تحصیلی و ها رشتهدر یکی از  -56-2

  .کارشناسی ارشد یا دکترا پذیرش اخذ نموده و در آن مشغول تحصیل باشد
  .بسپارد، را به وزارت نامه آییناین  39ماده  تعهد و تضمین محضري موضوع -56-3
اتمـام رسـانده و موفـق بـه اخـذ      تحصیالت خود را در مدت بورس همسر به  -56-4

  .تحصیلی خود را به اتمام برسانددوره  مدرك تحصیلی شود و یا حداقل یک سال تمام از
بلکـه  . گذرنامه جداگانه تحصـیلی صـادر نخواهـد شـد    ، براي زنان بورسیه -57ماده 
  .همراه درج خواهد شد عنوان بهشوهر  گذرنامهدر آنها  مشخصات
توسط همسـر  ، مقرري ارزي همسر و فرزندان بورسیه ینههزمعادل ریالی  -58ماده 

  .شود می تأمین، بورسیه
دانشجوي ایرانی شاغل بـه تحصـیل در خـارج از    ، چنانچه متقاضی بورس -59ماده 

 دتوانـ  مـی  نامـه  آیـین با تصویب شوراي مرکزي بورس و با رعایت ضوابط این ، کشور باشد
  .براي بقیه مدت تحصیل خود بورسیه وزارت بشود

که مسـتقیماً   نامه آییناجراي مفاد این  دار عهدهمعاونت دانشجویی وزارت  -60ماده 
 5/2/1364مندرج در قانون اعـزام مصـوب     ربط ذيمجري آن معین نشده است و وظایف 

  .باشد می مجلس شوراي اسالمی
وزیـر   تصـویب  بـه  12/12/1368در تـاریخ   تبصـره  36مـاده و   60در  نامـه  آیـین ایـن  

  .قابل اجراست، رسیده و از تاریخ تصویب عالی آموزشفرهنگ و 
  

محمد فرهادي -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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ي ها دورهاعزام دانشجویان دکتراي داخل به  نامه آیین
  24/3/1373تخصصی خارج از کشور مصوب 

  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز
فرهنگی با علمی و  ي دکترا داخل و گسترش روابطها دورهحمایت از  منظور به: هدف

، مؤسسات عـالی مربـوط  علمی ها و امکانات  تخصص، سایر کشورها و استفاده از تجربیات
منـدرج در ایـن     با توجه بـه شـرایط و ضـوابط    ندتوان می، دانشجویان دوره دکتراي داخل

  .به مدت شش ماه به خارج اعزام شوند نامه آیین
  شرایط متقاضیان -1ماده 

  ؛گذراندن امتحان جامع )الف
لزوم اخـذ حدنصـاب نمـره     همچنین آشنایی کافی به زبان دوره آموزش مربوط و )ب

  1؛زبان خارجی به تشخیص شوراي مرکزي
و پژوهشی مـورد   عالی آموزشنامه از دانشگاه و یا مؤسسه  داشتن پذیرش یا دعوت )ج
  ؛این وزارت تأیید
استاد راهنما و شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه در مـورد ضـرورت طـی       تأیید )ه
  .دوره

عهـده   شرایط فوق پس از معرفـی دانشـجو توسـط اسـتاد راهنمـا بـه       تأیید -تبصره
  .شوراي بورس دانشگاه است

دانشگاه باید مدارك متقاضیان را حداقل سه ماه قبل از تـاریخ شـروع دوره    -2ماده 
و دانشـجویان خـارج وزارت متبـوع ارسـال تـا بررسـی و اقـدام الزم         ها بورس کل ادارهبه 

  .صورت گیرد
                                                                                                                                               

  عالی وزیر فرهنگ و آموزش 1/6/78اصالحی مورخ  -1
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  ها هزینهنحوه اعزام و پرداخت  -3ماده 
شـامل  علمـی   هیأتاعم از بورسیه و  ي دانشجویان اعزامیها هزینهپرداخت کلیه  - 1

شـهریه  ، بلیط رفت و برگشت، هزینه معافیت تحصیلی و صدور گذرنامه و خروج از کشور
 هیـأت کادر  تأمینمتعارف و مقرري زندگی و بیمه در طول مدت دوره از محل اعتبارات 

اخذ معافیت تحصیلی و گذرنامه و خروجی نیز از ضمناً  .وزارت قابل پرداخت استعلمی 
  .واهد شدطریق وزارت انجام خ

طـول دوره   حقوق و مزایا یا مقرري تحصـیلی بـورس داخـل دانشـجویان اعزامـی      - 2
  .شود میتحقیق در خارج از کشور به خانواده نامبرده پرداخت 

ي بلیط رفت و برگشت به کشور ثالـث بـراي اخـذ ویـزا و اقامـت      ها هزینه -1تبصره 
جویان خـارج قابـل   بـورس و امـور دانشـ    کـل  ادارهکوتاه مدت در آن کشور به تشـخیص  

  1.باشد میپرداخت 
بـه نـرخ   ( از تسهیالت ارز شناور ندتوان میدانشجویان دکتراي غیربورسیه  -2تبصره 

  2.به هزینه شخصی استفاده نمایند) ها بورسیهارز 
  .شوند میکلیه دانشجویان بدون همراهی خانواده اعزام  -4ماده 

ماه قابل افـزایش اسـت و دو    9مهلت اقامت دانشجویان در صورت نیاز تا  -1تبصره 
  .ي ضروري قابل انجام استها هزینهماه پرداخت اضافی 

بورس و امور دانشجویان خـارج بـا بـه همـراه      کل ادارهدر صورت موافقت  -2تبصره 
بـه نـرخ ارز   ( از تسهیالت ارز شناور ندتوان میهمسر و فرزندان دانشجویان ، بردن خانواده

  .به هزینه شخصی دانشجو استفاده نمایند) بورسیه
  :ارایه گزارش -5ماده 

دانشجویان موظفند پس از پایان کار خود در خارج از کشـور ضـمن اعـالم مراجعـت     
 ربـط  ذياستاد راهنما و معاونـت   تأییدخود را با علمی خویش گزارش جامعی از فعالیت 

  .دانشگاه به این وزارت ارسال نمایند

                                                                                                                                               
  همان -1
  عالی وزیر فرهنگ و آموزش 20/7/72الحاقی به موجب مصوبه مورخ  -2
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ي مربوط تعهد ملکی یا غیرملکـی بـه   ها هزینهبرابر  5/1از دانشجویان فوق  -6ماده 
  .شود میتشخیص معاونت دانشجویی وزارت اخذ 

 تأییـد در صـورت   شـوند  میصورت پیوسته اعزام  یی که بیش از شش ماه بهها بورسیه
فرزندان خود را به همراه خود به محل تحصـیل   همسر و ندتوان میشوراي مرکزي بورس 

  .گردد میدر این مدت ارز همسر و فرزندان طبق مقرارت جاري پرداخت . ببرند
وزیـر   تصـویب  بـه  24/3/73به پیشنهاد شوراي مرکزي بورس در تـاریخ   نامه آییناین 

  .رسید عالی آموزشفرهنگ و 
  

مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ آموزش  
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ارایه تسهیالت به متقاضیان ادامه تحصیل در دستورالعمل 
  27/3/1381خارج از کشور با هزینه شخصی مصوب 

  فناوريتحقیقات و ، ر علومیوز
متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با استفاده از امکانـات شخصـی در مقـاطع    

ذیـل   بـا احـراز شـرایط مـورد نیـاز از تسـهیالت       ندتوان می، تحصیلی باالتر از کارشناسی
  :برخوردار شوند

  شرایط مورد نیاز -1ماده 
، وزارت علــوم تأییـد ي مـورد  هــا دانشـگاه داشـتن مـدرك کارشناســی از یکـی از     - 1

  ؛فناوريتحقیقات و 
، ي زبان خارجی مورد قبول وزارت علـوم ها آزمونکسب نمره حد نصاب از یکی از  - 2

  ؛فناوريتحقیقات و 
تحقیقـات و  ، وزارت علـوم  تأییـد مـورد  ) غیرمشـروط ( دارا بودن پـذیرش قطعـی   - 3

  .ي معتبر خارجیها دانشگاهدر مقطع مربوط از یکی از  فناوري
  ارایه تسهیالت -2ماده 

جهت کسـب معافیـت تحصـیلی بـراي طـول       معرفی به اداره نظام وظیفه عمومی - 1
  مدت دوره با رعایت مقررات نظام وظیفه؛

  به تعویق انداختن تعهدات مربوط به استفاده از تحصیل رایگان تا پایان دوره؛ - 2
تمدیـد و تجدیـد گذرنامـه    ، اخذ( معرفی به اداره گذرنامه براي انجام امور مربوط - 3

  ؛)دانشجویی
معرفی به وزارت امور خارجه براي صـدور مجـوز خـروج دانشـجویی و حمایـت از       - 4

  رجی؛اخذ روادید کشور خا منظور بهمتقاضی 
دولت  هیأتصدور مجوز ارسال ارز از طریق مجاري معتبر بانکی به میزان مصوب  - 5
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  و به نرخ روز؛
ــالع - 6 ــانی اط ــاوره  رس ــدمات مش ــه خ ــوص اي و ارای ــیل در   درخص ــعیت تحص وض

  .ي مختلف جهانها دانشگاه
ي ریالی و ارزي مربـوط برعهـده متقاضـی اسـت و     ها هزینهپرداخت کلیه  -1تبصره 
  .تعهدي در این خصوص نخواهد داشت گونه هیچ فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم
متقاضیان استفاده از بند یک تسهیالت مزبور باید معادل پنجـاه میلیـون    -2تبصره 

پـس از   انجام خدمت وظیفه عمومی«ضمانت  عنوان بهریال وثیقه ملکی یا تضمین معتبر 
  .بسپارند» پایان تحصیالت مربوط

ستفاده از بند دو تسهیالت مزبور باید معـادل پنجـاه میلیـون    متقاضیان ا -3تبصره 
ایفاي تعهدات مربوط به اسـتفاده از  «ضمانت  عنوان بهریال وثیقه ملکی یا تضمین معتبر 

  .بسپارند» تحصیل رایگان پس از پایان تحصیالت مربوط
بــراي ادامــه تحصــیل در مقطــع ، مــدت اســتفاده از تســهیالت مزبــور -4تبصــره 

سـال و در دوره فـوق دکتـرا     6در مقطع دکترا حداکثر ، سال 3ارشد حداکثر  کارشناسی
  .سال خواهد بود 2حداکثر 

علمـی و   و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه  رسـمی علمـی   هیـأت مربیـان عضـو    -5تبصره 
یـت تحصـیل   مأمورتحقیقاتی با موافقت دانشگاه یا مؤسسه محل خدمت و با اسـتفاده از  

  .از این تسهیالت استفاده نمایند ندتوان می
از تسهیالت مزبور بـه اسـتثناي    ندتوان میهمسر و فرزندان متقاضیان نیز  -6تبصره 

  .شوند مند بهرهبند یک آن طبق ضوابط و مقررات جاري 
وزیـر   تصـویب  به 27/3/1381ماده و تبصره در تاریخ  3این دستورالعمل در  -3ماده 

د و از تاریخ تصویب قابل اجراسـت و ضـوابط مغـایر بـا آن     رسی فناوريتحقیقات و ، علوم
  .شود میملغی 

  
مصطفی معین -وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  
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وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی  تأمینقانون 
  مجلس شوراي ملّی 30/4/1353مصوب 

بایـد بـدون    ،باشند میکلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل  -1ماده 
آنان را از تحصیل بـازدارد جـز    دتوان میمانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس ن گونه هیچ

  .با مجوز قانونی
اجبـاري و مجـانی    در هر محل که براساس قانون آموزش و پرورش عمومی -2ماده 

موجبات تحصـیل مراحـل    1350خرداد ماه  29و اصالحی آن مصوب  6/5/1322مصوب 
یی و راهنمایی که اجباري و مجانی است فراهم و اعالم شده باشد پـدر یـا   تعلیمات ابتدا

 باشـد  میمادر یا سرپرست قانونی کودك که وظیفه نگاهداري و تربیت کودك بر عهده او 
موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودك تحـت سرپرسـتی   

از انجـام ایـن وظیفـه خـودداري نمایـد وزارت آمـوزش و        که صورتیخود اقدام کند و در 
ثبت احوال موضوع  کل ادارهدر آمار ارسالی  مندرج کودکاناسامی پرورش نسبت به ثبت 

نسـبت بـه    همچنـین  اجباري و مجـانی و  قانون آموزش و پرورش عمومی 5تبصره ماده 
قـانون اصـالح    2ثبت نام کودك واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده 

  .قانون مذکور اقدام خواهد نمود
پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است بـه   -3ماده 

ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش 
امـه تحصـیل او را   اقدام نماید و وسـایل اد  شود میبراي تحصیالت باالتر مستعد شناخته 

دولت مکلف است امکانـات الزم را بـراي ادامـه    ، فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی
مرجـع و ضـوابط   . ایـن قـانون فـراهم نمایـد     6تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده 

کـه توسـط وزارت    اي نامـه  آیـین تشخیص عدم تمکن مالی پدر و مـادر یـا سرپرسـت در    
  .شود میوزیران خواهد رسید تعیین  هیأت تصویب بهه و آموزش و پرورش تهی
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هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودك و نوجوان کمتـر از هجـده    -4ماده 
و بـا داشـتن امکانـات مـالی از      باشد میسال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او 

تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودك یا نوجـوان واجـد شـرایط تحصـیل مشـمول ایـن       
ي مربوط از طرف وزارت آمـوزش و پـرورش   ها دورهقانون در محلی که موجبات تحصیل 

حکـم   از انحاء از تحصیل او جلـوگیري نمایـد بـه    نحوي بهفراهم شده باشد امتناع کند یا 
به جـزاي نقـدي از ده هـزار ریـال تـا       کنند مییی که خارج از نوبت رسیدگی مراجع قضا

  .دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودك یا نوجوان محکوم خواهد شد
هرگاه پس از ابالغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست بـه تکلیـف مقـرر در حکـم دادگـاه      

دك یـا نوجـوان را از تحصـیل بـاز دارد بـه      اقدام ننماید یا پس از اجراي حکم مجدداً کو
هزینه معـاش و تحصـیل کـودك یـا نوجـوان       تأمیناي از یک تا سه سال و  حبس جنحه

  .خود محکوم خواهد شد
وجوه حاصل از جزاي نقدي موضوع این ماده در اختیـار شـوراي آمـوزش و     -تبصره

س همان منطقه بـه  تا جهت تکمیل کتابخانه مدار گیرد میمربوط قرار  اي منطقهپرورش 
  .مصرف برسد

  .اي تا پایان دوره متوسطه مجانی است تحصیالت حرفه -5ماده 
خواهنــد در  مــی اي بــراي کســانی کــه تحصــیالت دوره متوســطه حرفــه -6مــاده 

که این افراد حداقل به  ي دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر اینها دستگاه
ي هـا  دستگاهضوابط مربوط به خدمت در . مدت سنوات تحصیل براي دولت خدمت کنند

خواهـد بـود کـه بـه پیشـنهاد وزارت       اي نامـه  آیـین دولتی و نحوه اجراي این ماده طبـق  
  .رسیدوزیران خواهد  هیأت تصویب بهآموزش و پرورش 

و  هـا  دانشـگاه دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آمـوزش رایگـان در    -7ماده 
داخل کشور استفاده نمایند مکلفنـد برابـر مـدتی کـه از تحصـیل       عالی آموزشمؤسسات 

در صـورت اسـتنکاف از انجـام تمـام یـا      . در ایران خدمت نمایند اند کردهرایگان استفاده 
هزینه تحصیالت رایگان را تمام یا بـه تناسـب مـدتی کـه     قسمتی از خدمت مذکور باید 
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  1.به دولت بپردازند اند کردهخدمت ن
دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیالت رایگان نیستند مکلـف بـه   

  .باشند میپرداخت شهریه و هزینه تحصیلی 
مربوط به احتساب هزینه تحصیالت عالی و نحوه خـروج از کشـور    نامه آیین -تبصره

تهیه و پـس از   عالی آموزشافراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و 
  .وزیران اجرا خواهد شد هیأتتصویب 

 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشکده، ها دانشگاهدانشجویان و هنرجویان  -8ماده 
، ها وزارتخانه، ها دانشگاهکه براي خدمت در  المنفعه عامو مؤسسات  ها خانهوزارتوابسته به 

کـه در  رسـمی  مکلفند طبـق تعهدنامـه   ، بینند ي مذکور آموزش میها شرکتمؤسسات و 
در آگهـی  . تعهدات خود را انجام دهند شود میبدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ 

و تعهدنامـه   هـا  دانشـکده و  هـا  دانشگاه، پذیرش دانشجو و هنرجو براي این نوع مؤسسات
  .مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجراي تعهدات قید شود

وسایل و امکانات تحصیلی اطفال  تأمینقانون  8و  7مواد ، از تاریخ تصویب این قانون
  2.گردد میلغو  1354نان ایرانی مصوب خرداد ماه و جوا

محصلینی که با استفاده از کمک هزینه تحصیلی و یا مقرري نیروهاي مسلح  -9ماده 
از شمول  نمایند میژاندارمري کشور و شهربانی کشور تحصیل ، خدمت در ارتش منظور به

  .مقررات این قانون مستثنا بوده و در هر مورد تابع مقررات سازمان متبوع خواهند بود
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره پـس از تصـویب مجلـس سـنا در جلسـه      

و  هـزار  یـک و در جلسه روز یکشنبه سـی ام تیرمـاه    17/4/1353روز دوشنبه  العاده فوق
  .رسیدملّی  مجلس شوراي تصویب بهسیصد و پنجاه و سه شمسی 

  
عبداهللا ریاضی -ملّی  مجلس شوراي رییس  

                                                                                                                                               
عالی انقالب فرهنگـی پذیرفتـه شـدگان     شوراي 8/7/1365تاد و هفتمین جلسه موجب مصوبه هش به -1

تـر خـدمت    و باالتر موظفند دو برابر مدت دوره تحصیل در همان منطقـه یـا منـاطق محـروم     2مناطق 
  .نمایند

  .مصوب شوراي انقالب اصالح شده است 26/7/58به موجب الیحه قانونی مورخ  8و  7مواد  -2
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وسایل و  تأمینقانون  7اجرایی تبصره ماده  نامه آیین
  12/3/1359امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 

  شوراي انقالب
بنـا بـه پیشـنهاد     12/3/59در جلسـه مـورخ    اسالمی ایـران شوراي انقالب جمهوري 

اجرایـی تبصـره    نامـه  آیین، عالی آموزشوزارت فرهنگ و  -2/3/59مورخ  1719/1شماره 
وسایل و امکانـات   تأمینماده هفت موضوع الیحه قانونی اصالح مواد هفت و هشت قانون 

  :زیر تصویب نمودند شرح بهرا  26/7/58تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 
و هنرجویـان مؤسسـات    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه دانشجویان  -1ماده 

 تـأمین هنري که از تحصیالت رایگان موضوع قانون اصالح ماده هفت قـانون   عالی آموزش
مکلفنـد برابـر مـدت     کننـد  میوسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی استفاده 

  .ایندتحصیل رایگان خود در ایران خدمت نم
دانشجویان و هنرجویـان مـذکور در ایـن مـاده کـه مایـل بـه اسـتفاده از          -1تبصره 

تحصیالت رایگان نیستند بایـد شـهریه و هزینـه تحصـیلی اعـالم شـده از طـرف وزارت        
  .را هنگام ثبت نام به محل تحصیل خود بپردازند عالی آموزشفرهنگ و 

شهریه دانشجویان و هنرجویان مشمول تحصیالت رایگان در هر دانشـگاه   -2تبصره 
تعیـین و پرداخـت    عـالی  آمـوزش پس از بررسی وزارت فرهنگ و  عالی آموزشیا مؤسسه 

  .خواهد شد و افزایش یا کاهش آن نیز با وزارت مذکور خواهد بود
زي جهـت کـارور   ها بیمارستانیا خدمت در  مدت خدمت وظیفه عمومی -3تبصره 

و نیز طی دوره تخصصی پزشکی در داخل کشور بعد ) دوره انترنی( ي پزشکیها رشتهدر 
 نامـه  آیـین قانون فوق جزو خدمت مذکور در ماده یـک ایـن    7از تحصیالت موضوع ماده 

  .شود میمحسوب 
چنانچـه طبـق    انـد  کـرده گانی که از آمـوزش رایگـان اسـتفاده    آموخت دانش -2ماده 
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 ،ي بـاالتر در کشـور پذیرفتـه شـوند    ها دورهمقررات آموزشی جهت تکمیل تحصیالت در 
  .خدمت مربوط به آموزش رایگان خود را پس از خاتمه تحصیالت انجام خواهد داد

قـانون فـوق قبـل از     7ي دانشگاهی مشمول مـاده  ها دورهگان آموخت دانش -3ماده 
عایت کلیه مقررات مربوط و ضوابطی که توسـط وزارت  انجام خدمت مذکور در قانون با ر

براي ادامه تحصیالت باالتر به خارج از  ندتوان میتعیین شده است  عالی آموزشفرهنگ و 
کشور عزیمت نمایند و خدمت مربوط به آموزش رایگـان را بعـد از اتمـام تحصـیالت در     

  .خارج و مراجعت به ایران انجام دهند
جویان و هنرجویان مشـمول مـاده هفـت قـانون مـذکور در      هر یک از دانش -4ماده 

را انجـام ندهنـد    نامـه  آیـین تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این  که صورتی
کامـل یـا بـه     طـور  بـه ي دریـافتی  هـا  کمکباید هزینه تحصیالت خود را اعم از شهریه و 

  .به دولت بپردازند لیعا آموزشتناسب عدم انجام خدمت نقداً از طریق وزارت فرهنگ و 
ه اعـم از شـهریه یـا مابـه     آموختـ  دانشي تحصیلی هر دانشجو یا ها هزینه -1تبصره 

ه در صـورت اسـتنکاف از   آموخت دانشي دریافتی که دانشجو یا ها کمکالتفاوت شهریه و 
مکلـف بـه پرداخـت آن     نامـه  آیـین  انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یـک 

  .تعیین و دریافت خواهد شد عالی آموزشوسیله وزارت فرهنگ و  خواهد بود به
ي تحصیلی موضوع ایـن مـاده در مـوارد خـاص حسـب      ها هزینهپرداخت  -2تبصره 

و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی   عالی آموزشمورد به تشخیص وزیر فرهنگ و 
  1.د بودخواه پذیر امکانصورت تقسیط  به

مسـتخدم   نامـه  آییناین  4دانشجو یا هنرجوي مشمول ماده  که صورتیدر  -5ماده 
باشد و از طرف مؤسسه  ها شهرداريي دولتی یا ها شرکتیا مؤسسات و  ها وزارتخانهیکی از 

 مـأمور براي ادامه تحصیالت بدون انجام خدمات اداري موظف خـود  منحصراً  متبوع خود
برابـر تعهـد    نامه آییندر صورت استنکاف از انجام خدمت مذکور در ماده یک  ،شده باشد

حقوق و مزایاي  را پرداخت کند و نسبت به نامه آیین) 1( مربوط باید وجوه مذکور در ماده
  .دریافتی ایام تحصیل از محل خدمت خود برابر قانون و مقررات با او رفتار خواهد شد

                                                                                                                                               
  هیأت وزیران 30/5/70هـ مورخ  235ت /3486شماره  نامه تصویبب الحاقی به موج -1
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مدرك تحصیلی یا ریـز نمـرات یـا گواهینامـه      گونه هیچدر تمام موارد فوق  -6ماده 
به مشمولین مـواد اصـالحی    عالی آموزشیا مؤسسات  ها دانشگاهفراغ از تحصیل از طرف 

وسایل و امکانـات تحصـیلی اطفـال و جوانـان ایرانـی قبـل از        تأمینهفت و هشت قانون 
ي ها کمکحصیالت و یا پرداخت مخارج ت نامه آیینپایان خدمت مذکور در ماده یک این 

از  منـد  بهـره گـان  آموخت دانـش لکن به . تسلیم نخواهد شد نامه آییندریافتی موضوع این 
تحصیالت رایگان از طرف محل تحصیل گواهی موقت فـراغ از تحصـیل کـه فقـط داراي     

اعطاي خواهد شـد تـا براسـاس آن در هـر وزارتخانـه و       ،در ایران است ارزش استخدامی
  .کار اشتغال ورزند ردولتی که مایل به استخدام آنان است بهمؤسسه دولتی یا غی

 از تحصـیالت رایگـان چنانچـه مسـتخدم رسـمی      مند بهرهگان آموخت دانش -7ماده 
و مؤسسات دولتی باشند و قبل از انجام تعهد خدمت مربوط بازنشسته شوند  ها وزارتخانه

  .نخواهند بود نامه آییناین  6مشمول مقررات مربوط به ماده 
از تحصیالت رایگـان جـزو کـادر ثابـت نیروهـاي       مند بهرهگان آموخت دانش -8ماده 

مستثنا خواهند  نامه آییناین  6از شمول مقررات مربوط به ماده   مسلح جمهوري اسالمی
  .بود

 عـالی  آمـوزش با اعالم وزارت فرهنـگ و   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -9ماده 
ي دریافتی یا انجام خدمت مقرر در قانون ها کمکي تحصیلی و ها هزینه دایر به پرداخت

از تحصیالت رایگان مجاز به تسـلیم اصـل    مند بهرهگان یا دانشجویان آموخت دانشتوسط 
  .باشند میمدرك تحصیلی آنان 

تحصیلی بایـد فهرسـت    سال نیمدر هر  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -10ماده 
از تحصـیالت   منـد  بهـره گـان  آموخت دانـش و مشخصات کامل سـجلی و تحصـیلی    اسامی

رایگان را حداکثر یک ماه پس از فراغ از تحصیل بـه تفکیـک رشـته تحصـیلی و ترتیـب      
گـان بـه وزارت فرهنـگ و    آموخت دانـش میانگین کل نمرات و مدت تعهد و نشانی دقیـق  

  .کشور فرستاده شود استخدامی ارسال نمایند تا به سازمان امور اداري و عالی آموزش
اشتغال در بخش دولتـی   منظور بهاز تحصیالت رایگان  مند بهرهگان آموخت دانش - 11ماده 

بایـد ماننـد سـایر داوطلبـان اسـتخدام در امتحانـات و مسـابقات         ،که نیاز بوجود آنـان دارنـد  
  .ورزندکار اشتغال  طبق قانون استخدام کشور شرکت نموده و به رسمی استخدامی
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و مؤسسـات دولتـی نتواننـد نیازهـاي خـود را از       ها وزارتخانهکه  در مواردي -تبصره
و جذب داوطلبان مورد نیاز برطرف نماینـد سـازمان امـور     طریق انتشار آگهی استخدامی

ــتخدامی ــامی     اداري و اس ــت اس ــال فهرس ــه و ارس ــق تهی ــور از طری ــات  کش و مشخص
و مؤسسات دولتی نسـبت بـه معرفـی واجـدین      ها هوزارتخانگان مورد نیاز به آموخت دانش

مؤسسـات اقـدام نمـوده و مراتـب را بـه وزارت فرهنـگ و        گونـه  ایـن شرایط و رفـع نیـاز   
  .اعالم خواهد نمود عالی آموزش
گان مکلفنـد براسـاس تعهـدات خـدمت خـود در وزارتخانـه یـا        آموخت دانش گونه این

  .کار اشتغال ورزند مؤسسه دولتی مورد نظر به
از  منـد  بهـره گان آموخت دانشماه پس از فراغت از تحصیل  6چنانچه ظرف  -12ده ما

تحصیالت رایگان امکان اشتغال بـراي آنـان از طریـق شـرکت در امتحانـات و مسـابقات       
آن بنا به گواهی سازمان امور اداري  1و تبصره  نامه آییناین  11موضوع ماده  استخدامی

و مشخصـات آنـان جهـت اشـتغال در      فهرسـت اسـامی  ، کشور فراهم نگردد و استخدامی
کشـور بـه وزارت کـار و امـور      بخش غیردولتی از طرف سازمان امـور اداري و اسـتخدامی  

مـاه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی نیـز عـدم        6چنانچه پس از . گردد میاجتماعی ارسال 
ــراي  ــابی ب ــه وزارت فرهنــگ  آموخت دانــشامکــان کاری و گــان را در بخــش غیردولتــی ب

  .گردد میگان لغو شده اعالم آموخت دانش گونه اینتعهد خدمت  ،اعالم نماید عالی آموزش
پـس از پایـان    در مـورد مشـمولین خـدمت وظیفـه عمـومی      12مفاد ماده  -تبصره

  .قابل اجرا خواهد بود خدمت وظیفه عمومی
وسایل و امکانات تحصـیلی اطفـال و    تأمیناصالح قانون  7مشموالن ماده  -13ماده 

بخواهنـد قبـل از پایـان خـدمت مـذکور در مـاده یـک ایـن          که صورتیجوانان ایرانی در 
ي دریـافتی جهـت ادامـه    هـا  کمـک ي تحصـیلی و  هـا  هزینهو یا بدون پرداخت  نامه آیین

و  موقت به خارج عزیمت نمایند باید بـا تنظـیم تعهدنامـه رسـمی     طور بهتحصیالت و یا 
نت شخصی دیگري یا سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی با توجه به ضـوابطی کـه   ضما

مقرر بدارد تعهد نمایند پس از انقضـاي مـدت الزم کـه در     عالی آموزشوزارت فرهنگ و 
جهـت انجـام    ،خواهد بود عالی آموزشهر مورد تعیین و تشخیص آن با وزارت فرهنگ و 

م مراجعت در تـاریخ انقضـاي مـدت مـذکور     در صورت عد، خدمت به ایران مراجعت کند
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مطالبات دولت را از محل وثیقه یـا ضـامن وصـول خواهـد      عالی آموزشوزارت فرهنگ و 
  .کرد

دانشجویان و هنرجویانی که قبل از فراغ از تحصیل از دانشگاه یا مؤسسـه   -14ماده 
یگـان  از تحصـیالت را  کـه  صـورتی در ، ترك تحصیل کنند و یا اخراج شـوند  عالی آموزش

ي تحصـیلی و  هـا  هزینـه استفاده کرده باشند از لحاظ انجام خدمت در ایران یا اسـترداد  
  .خواهند بود نامه آیینکمک دریافتی و سایر موارد مشمول این 

اجرایی موضوع ماده هشت قـانون   نامه آیین، نامه آییناز تاریخ تصویب این  -15ماده 
لغـو   1354وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصـوب خـرداد مـاه     تأمین

  .گردد می
  

جمهوري اسالمی ایران شوراي انقالب  
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تحصیلی ي ها هزینهتقسیط بدهی مربوط به  نامه آیین
  22/2/71مصوب  آموزش رایگان در موارد خاص

  عالی آموزش فرهنگ و تراوز
وزیران راجع به  هیأت 30/5/70ه مورخ  235و / 3486در اجراي تصویب نامه شماره 

ذیل تصـویب بـراي    نامه آیینتحصیلی آموزش رایگان ي ها هزینهتقسیط بدهی مربوط به 
  .گردد میابالغ  ربط ذياجرا به واحدهاي 

وسـایل و   تـأمین قـانون  ) 7( هر یـک از دانشـجویان و هنرجویـان مشـمول مـاده      - 1
تمام یا قسـمتی از خـدمت مـذکور     که در صورتیات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امکان

قانون موصوف را انجام ندهند باید هزینه تحصیالت خود را اعـم از   نامه آییندر ماده یک 
  .کامل و یا به تناسب عدم انجام خدمت نقداً بپردازند طور بهدریافتی ي ها کمکشهریه و 

ذیـل موضـوع بـدهی مـاده یـک حسـب تقاضـاي کتبـی          شرح بهدر موارد خاص  - 2
  .گردد میمتقاضی تقسیط 

  .والدین خود را از دست داده باشد، دانشجو -
  .دانشجو متکفل خرج افراد تحت تکفل خود باشد -
  .پدر دانشجو از کارکنان دولت باشد -
  .نباشد جا یک طور بهقوه قهریه قادر به پرداخت بدهی خود علت  به دانشجو -
  .معاونت دانشجویی است عهده بهدم بضاعت دانشجو که تشخیص آن ع -
ذیـل   شـرح  بـه پس از احراز شرایط فوق و عدم تمکـن مـالی دانشـجو بـدهی وي      -3

  :گردد میتقسیط 
  ؛تا پانصد هزار ریال یک سال -
  ؛تا یک میلیون ریال دو سال -
  ؛تا یک میلیون و پانصد هزار ریال سه سال -
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  ؛چهار سال تا دو میلیون ریال -
  .بیش از دو میلیون ریال پنج سال -

براي خانواده معظم شهدا و جانبازان و رزمندگان و آزادگان مـدت فـوق دو    -تبصره
  .برابر خواهد بود

دانشجویان داخـل تسـلیم    کل ادارهتقاضاي تقسیط و مدارك مربوط به آن بدواً به  -4
معـاون   وسـیله  بـه اتـب تقسـیط   مر نامـه  آیـین در صورت احراز شرایط منـدرج در ایـن   و 

  .دانشجویی به استحضار مقام محترم وزارت خواهد رسید
مراتب به دفتـر حقـوقی اعـالم    ، پس از موافقت مقام محترم وزارت با قرار تقسیط -5

تعهد پرداخت از مدیون را بـا ضـمانت دو    دفتر مذکور مکلف است سند رسمی. گردد می
و قطعـی دولـت اخـذ و سـند اصـلی را در بایگـانی خـود نگهـداري و          نفر کارمند رسمی

  .دانشجویان داخل ارسال کند کل ادارهرونوشت مصداق آن را براي اقدام به 
وزیـر   تصـویب  بـه  22/2/1371ماده و یک تبصره در تاریخ  5مشتمل بر  نامه آییناین 

  .رسید عالی آموزشفرهنگ و 
  

ینمصطفی مع -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   550

 

  4/12/1371قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 
  مجلس شوراي اسالمی

ایجاد زمینـه مناسـب جهـت رشـد اسـتعدادها و کمـک بـه وضـع          منظور به -1ماده 
صـندوقی تحـت عنـوان    ، تحصیلی و معیشت دانشجویان مسـتعد و کـم بضـاعت کشـور    
در هـر یـک از   ، شـود  مـی صندوق رفاه دانشـجویان کـه در ایـن قـانون صـندوق نامیـده       

درمـان و آمـوزش پزشـکی تشـکیل     ، و بهداشـت  عـالی  آمـوزش ي فرهنـگ و  ها وزارتخانه
  .گردد می

ي صندوق فعلی رفاه دانشـجویان اعـم از منقـول و    ها داراییکلیه اموال و  -1تبصره 
درمـان و  ، و بهداشت عالی آموزشی به انتخاب وزراي فرهنگ و هیأتغیرمنقول تحت نظر 
تقویم و بـه نسـبت تعـداد دانشـجویان     ، برآورد، ور اقتصادي و داراییآموزش پزشکی و ام

  .ي رفاه دو وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شدها صندوقموجود بین 
مطابق مقررات این قـانون   ندتوان میي غیردولتی نیز ها دانشگاههر یک از  -2تبصره 

  .صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند تأسیسنسبت به 
  :ذیل است شرح بهاهداف صندوق  -2ماده 

  اعطاي کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان؛ - 1
  ؛کنند میاعطاي وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج  - 2
  .اعطاي وام در سایر موارد ضروري - 3

ي هیـأت امنـا   تصویب بهمیزان و نحوه پرداخت وام و کمک هزینه تحصیلی  -تبصره
  .گردد میعادالنه و یکنواخت میان دانشجویان توزیع  نحوي بهصندوق خواهد رسید و 

تسـهیالت اعطـایی   ، ي دولـت ها کمکبودجه صندوق دو وزارتخانه از محل  -3ماده 
کمـک و هـدایاي   ، ي وجوه مازاد صندوقها گذاري سرمایهدرآمد حاصله از ، سیستم بانکی

بهـاي   جـاره وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهکاران و ا، اشخاص حقیقی و حقوقی
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  .خواهد شد تأمیني دانشجویی ها خوابگاه
ي غیردولتی از تسهیالت اعطایی سیستم بانکی و ها دانشگاهبودجه صندوق  -تبصره

 تـأمین هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی و وجـوه از محـل برگشـتی اقسـاط بـدهکاران      
  .شود می

  :خواهد شدیی با ترکیب ذیل اداره هیأت امنازیر نظر ، هر صندوق -4ماده 
  ؛)هیأت امنارییس ( ربط ذيوزیر  - 1
  ؛رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وي - 2
  ؛وزیر امور اقتصادي و دارایی یا نماینده وي - 3
  ؛ربط ذيمعاون امور دانشجویی وزارتخانه  - 4
  .)هیأت امنادبیر ( رییس صندوق - 5

  :بود ي غیردولتی متشکل از اشخاص ذیل خواهدها دانشگاهي هیأت امنا -1تبصره 
  ؛)هیأت امنارییس ( رییس دانشگاه - 1
  ؛معاون مالی دانشگاه - 2
  ؛معاون آموزشی دانشگاه - 3
  ؛معاون دانشجویی دانشگاه - 4
  .)هیأت امنادبیر ( رییس صندوق - 5

سال  4براي مدت  هیأت امنارییس صندوق به پیشنهاد رییس و تصویب  -2تبصره 
  .و انتخاب مجدد وي بالمانع است شود میمنصوب 

وظـایف  ، هیـأت امنـا  صندوق مشتمل بـر وظـایف و اختیـارات     اساسنامه -3تبصره 
مقررات پرداخت کمک هزینه و وام و نحـوه اسـترداد   ، امور مالی صندوق، رییس صندوق

ــه پیشــنهاد مشــترك وزراي فرهنــگ و  ، آن و اخــذ تضــمین الزم در ایــن زمینــه  ــا ب بن
  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهدرمان و آموزش پزشکی ، بهداشت، عالی آموزش

ي غیردولتی و غیرانتفاعی بـه پیشـنهاد   ها دانشگاهي ها صندوق اساسنامه -4تبصره 
  .دانشگاه مربوطه خواهد رسید هیأت امنا تصویب بهریاست دانشگاه 

امور مالی و معامالتی صندوق رفاه دانشـجویان تـابع مفـاد قـانون نحـوه       -5تبصره 
و تحقیقـاتی مصـوب    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه انجام امور مالی و معامالتی 



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   552

 

  1.است 18/10/1369
قانون تشکیل صندوق رفاه دانشـجویان مصـوب   ، از تاریخ تصویب این قانون -5ماده 

  .گردد میو سایر مقررات مغایر ملغی  17/5/1352
جهت جلـوگیري از توقـف امـور مربـوط بـه رفـاه دانشـجویان تـا تصـویب           -تبصره

، ربـط  ذيماده یـک بـه مراجـع     1ي مذکور در تبصره ها داراییو انتقال اموال و  اساسنامه
  .صندوق فعلی رفاه به کار خود ادامه خواهد داد

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه چهارم اسفند مـاه  
 9/12/1371تصویب و در تـاریخ  ی و سیصد و هفتاد و یک مجلس شوراي اسالم هزار یک
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه 
  

ناطق نوري اکبر علی -مجلس شوراي اسالمی رییس  

                                                                                                                                               
قانون صندوق رفـاه دانشـجویان    4تبصره فوق به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده  -1

  .رسیده است به تصویب مجلس شوراي اسالمی 80در جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه 
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قانون برنامه  20ب ماده  قانون الحاق یک تبصره به بند
مصوب  اسالمی ایرانپنجم توسعه جمهوري  ساله پنج

 مجلس شوراي اسالمی 17/5/91

قـانون   20تبصره یک به بنـد ب مـاده    عنوان به زیر شرح بهیک تبصره  -ماده واحده
 و شـود  مـی الحـاق   15/10/1389مصـوب   اسالمی ایـران پنجم جمهوري  ساله پنجبرنامه 
  :یابد میبه سه تغییر  دو یک به دو وي ها تبصرهشماره 

  .گردند میي رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند ها صندوق -1تبصره 
اده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم مردادماه مقانون فوق مشتمل بر

ــاریخ  در تصــویب شــد و یــک مجلــس شــوراي اســالمی و نــود و سیصــد و هــزار یــک ت
  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  25/5/1391

  
علی الریجانی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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  4/10/1373صندوق رفاه دانشجویان مصوب  اساسنامه
 وزیران هیأت

و / 188بنا بـه پیشـنهاد مشـترك شـماره      4/10/1373وزیران در جلسه مورخ  هیأت
و بهداشــت درمــان و آمــوزش  عــالی آمــوزشهــاي فرهنــگ و  وزارت 14/1/1373مــورخ 
 -1371مصـوب   -قـانون صـندوق رفـاه دانشـجویان     4مـاده   2به استناد تبصره ، پزشکی

  :زیر تصویب نمود شرح بهصندوق یاد شده را  اساسنامه
داراي ، شود میصندوق نامیده  اساسنامهصندوق رفاه دانشجویان که در این  -1 ماده

و  عـالی  آمـوزش هـاي فرهنـگ و    شخصیت حقوقی مستقل است و حسب مورد بـه وزارت 
صـندوق یـاد شـده    . درمان و آموزش پزشکی وابسته و محل آن در تهران است، بهداشت
قانون صندوق رفـاه دانشـجویان کـه از ایـن پـس      ) 4( ي موضوع مادههیأت امنازیر نظر 

  .شود میاداره ، شود میقانون نامیده 
  :صندوق داراي ارکان زیر است -2ماده 

  ؛هیأت امنا - 1
  .رییس صندوق - 2

  :زیر است شرح به هیأت امناوظایف و اختیارات  -3ماده 
  برداري از وجوه آن؛ صندوق و چگونگی بهره مشی خطو تعیین  يگذار سیاست )الف
  تصویب بودجه و ترازنامه ساالنه و اعتبارات و صورت منابع و مصارف وجوه؛ )ب
یــا تغییــر تشــکیالت صــندوق بــه ســازمان امــور اداري و   تأییــدارایــه پیشــنهاد  )ج

  کشور براي تصویب؛ استخدامی
وام و کمک بـه  ) نوع و میزان( ،هماهنگی در تعیین درصد دانشجویان متقاضی وام )د

  ریافت در داخل و خارج کشور با هماهنگی دو وزارت یاد شده؛دانشجویان مشمول د
  ي دانشجویی؛ها خوابگاهبهاي  و اجاره ها وامهماهنگی در تعیین مبلغ و چگونگی بازپرداخت  )ه
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  ي اجرایی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ها نامه آیینتصویب  )و
  یاد شده؛ هیأتو تصویب  هیأت امناانتصاب رییس صندوق به پیشنهاد رییس  )ز
  تعیین نمونه و نوع تعهد استفاده کنندگان از مزایاي صندوق؛ )ح
ي براي ایجاد درآمد و نیـل بـه خودکفـایی    گذار سرمایهتصویب ضوابط مربوط به  )ط

  .صندوق
سالی دو بار به پیشنهاد رییس صندوق و موافقـت   هیأت امناجلسات عادي  -4ماده 

ي هـا  صـورت استماع گزارش اقدامات انجام شده و بررسی و تصویب  منظور بهوزیر مربوط 
  .شود میمالی سال قبل و اتخاذ تصمیم در سایر موارد تشکیل 

 و تصمیمات با حـداقل سـه   یابد مینفر از اعضا رسمیت  4هر جلسه با حضور حداقل 
  .موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر استرأي 

تشکیل دهد در این صورت باید  العاده فوقلسه ج دتوان می هیأت امنارییس  -تبصره
  .آید عمل به صورت کتبی دعوت حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از اعضا به

رییس صندوق باالترین مقام اجرایی صندوق است که وظـایف و اختیـارات    -5ماده 
اختیـارات وي  اهـم وظـایف و   . دهـد  مـی خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجـام  

  :عبارتند از
  ؛هیأت امنااجراي کلیه مصوبات  )الف
بـراي   غیـر  نمایندگی صندوق در کلیـه مراجـع اداري و قضـایی بـا حـق توکیـل       )ب

  ؛استیفاي حقوق صندوق در حدود مقررات
  ؛هیأت امناارایه گزارش عملکرد ساالنه صندوق به  )ج
بـراي تصـویب    هیأت امنااالنه به ارایه ترازنامه و صورت منابع و مصارف ترکیبی س )د

  .شود میحداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی بعد تهیه و ارایه  حساب ذيکه توسط 
هر صندوق از اول فروردین هر سال لغایت اسفندماه همـان سـال    مالی سال -6ماده 

  .است
هـا از طریـق خزانـه     وجوه صندوق در حساب خاصی کـه در یکـی از بانـک    -7ماده 

با صدور چـک از حسـاب یـاد شـده صـورت       ها پرداختنگاهداري و کلیه  ،شود میافتتاح 
  .شود میو به حساب هر یک از دانشجویان در شعبه بانک واریز  گیرد می
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مـازاد بـه    عنـوان  بـه صـندوق   مـالی  سـال موجودي مصرف نشده پایان هـر   -8ماده 
  .رسد میبه مصرف  بعد مالی سالبعد انتقال و همراه منابع مالی دیگر در  مالی سال

  1.حذف شده است -9ماده 
کلیه اسناد و اوراق مالی صندوق با امضاي رییس صندوق و مسـؤول امـور    -10ماده 

  .معتبر است 2حساب ذيمالی و 
تسـهیالت الزم بـراي ارسـال وجـوه      اسالمی ایـران بانک مرکزي جمهوري  -11ماده 

پرداختی به دانشجویان شـاغل تحصـیل در خـارج از کشـور را در قالـب اعتبـارات ارزي       
  .سازد میمصوب فراهم 

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه دانشـجویان شـاغل بـه تحصـیل دوره روزانـه در       -12ماده 
ورد نیـاز  ي مـ ها رشتهآموزشی و پژوهشی داخل کشور و دانشجویان شاغل به تحصیل در 

معتبـر خـارج از کشـور بـا توجـه بـه اسـتعداد و         عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر 
عـدم   همچنـین  ،ي دیگـر ها زمانساکمک یا وام از ، استحقاق مالی و عدم دریافت بورس

اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت باشد و جهاتی کـه پرداخـت وام یـا کمـک را     
و حـدود امکانـات صـندوق از وام     هیأت امنـا با رعایت ضوابط مقرر از طرف ، ایجاب کند

  .کنند میمربوط استفاده 
کشـور مسـؤول اخـذ     عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهامور دانشجویی  -13ماده 

صندوق حق درخواست اجراي مفاد سند را ، سند تعهد هستند و در صورت تخلف متعهد
  .دارد ربط ذياز مراجع 
دانشجویان شاغل به تحصیل خـارج از کشـور سـند تعهـد خـود را طبـق        -14ماده 

در خـارج تنظـیم    اسـالمی ایـران  ي جمهوري ها نمایندگینزد  هیأت امنامقررات مصوب 
  .کنند می

و به  مند بهرهاز مزایاي صندوق  نحوي بهنی که التحصیال فارغدانشجویان و  -15ماده 
در صورت اعالم  شوند می یا کار افتاده کلی فوت شدهاز ، جانباز، درجه رفیع شهادت نایل

                                                                                                                                               
  هیأت وزیران 11/11/76مورخ  18039ت /76445ه شمار نامه تصویباصالحی به موجب  -1
  همان -2
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بنیـاد مستضـعفان و   ، رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی    
سازمان بهزیستی کشور و یا سازمان ثبت احوال از کلیه دیون خود به صـندوق  ، جانبازان

  1.شوند می الذمه بري
کنندگان از کمک یـا وام   تسلیم اصل مدرك تحصیلی و ریز نمرات استفاده -16ماده 

  .است پذیر امکانفقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر 
 ،ي دولتی و مؤسسات تعاونی و خصوصیها ارگاننهادها و ، ها دستگاهکلیه  -17ماده 
ان مند بهرهر هر زمان از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر طریق یا د همچنین

یا اقدام به صدور پروانه مجوز کار و عضویت سازمان  نمایند میاز مزایاي صندوق استفاده 
فروشگاه و غیـره یـا گذرنامـه مسـافرت بـه خـارج از کشـور        ، ایجاد کارگاه، نظام پزشکی

 عـالی  آموزشهاي فرهنگ و  مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت کنند می
در مـورد کسـر و    رسـد  مـی وزیران  هیأت تصویب بهو بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

  .ن به صندوق همکاري کنندالتحصیال فارغواریز بدهی 
  .شود میکلیه مقررات مغایر لغو  اساسنامهاز تاریخ تصویب این  -18ماده 
ي محتـرم  شـورا  17/10/1373مـورخ   7334بـه موجـب نامـه شـماره      اساسنامهاین 

  .شوراي یاد شده رسیده است تأییدنگهبان به 
  

حسن حبیبی -جمهور رییسمعاون اول   

                                                                                                                                               
  هیأت وزیران 2/6/78مورخ  19756ت /26653شماره  نامه تصویباصالحی به موجب  -1
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صندوق رفاه دانشجویی  اساسنامه 17دستورالعمل ماده 
  وزیران هیأت 11/11/1374مصوب 

و / 5844بنا به پیشنهاد مشترك شـماره   11/11/1374وزیران در جلسه مورخ  هیأت
درمـان و آمــوزش  ، و بهداشــت عـالی  آمــوزشهــاي فرهنـگ و   وزارت 29/3/1374مـورخ  

 -4/11/1373مصـوب   -صندوق رفاه دانشجویان اساسنامه) 17( پزشکی و به استناد ماده
  :نمودزیر تصویب  شرح بهدستورالعمل ماده یاد شده را 

و نهادهاي دولتی و مؤسسات تعاونی و خصوصی و اشـخاص   ها زمانساکلیه  -1ماده 
ان از مزایاي صـندوق  مند بهرهحقیقی و حقوقی که به هر طریق یا در هر زمان از خدمات 

هاي صـنفی و سـایر مؤسسـاتی کـه      اتحادیه همچنین نمایند میرفاه دانشجویان استفاده 
آموزشگاه یا ، مجوز ایجاد کارگاه، عضویت سازمان نظام پزشکی، اقدام به صدور پروانه کار

موظفند برابر مفـاد ایـن دسـتورالعمل نسـبت بـه      ، و نیز اداره گذرنامه کنند میفروشگاه 
و واریز بدهی آنـان حسـب مـورد بـا صـندوق رفـاه دانشـجویان        ، نالتحصیال فارغمعرفی 
 .آموزش پزشکی همکاري کننددرمان و ، و بهداشت عالی آموزشهاي فرهنگ و  وزارت

موظفنـد در صـورت    نامـه  تصـویب ایـن  ) 1( ي یاد شـده در مـاده  ها زمانسا -2ماده 
پیمـانی و  ، اعم از قـراردادي  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهن التحصیال فارغاستخدام 

براساس مبالغ اعالم شده توسط هر صندوق یا دانشگاه نسبت به کسـر اقسـاط از    رسمی
حسب رشته تحصیلی به حساب درآمد اختصاصی هـر  آنها  ن و واریزالتحصیال غفارحقوق 

  .ارسال کنند ربط ذيصندوق اقدام و اصل اعالمیه آن را جهت اعمال حساب به صندوق 
چنانچـه قبـل از   ) 1( و مؤسسـات یـاد شـده در مـاده     ها زمانسا، ها دستگاه -3ماده 

ان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان اسـتفاده  مند بهرهصدور این دستورالعمل از خدمات 
موظفنـد در   انـد  نمـوده اقدام نآنها  و تاکنون نسبت به کسر و واریز اقساط بدهی اند کرده

  .اسرع وقت نسبت به انجام این امر اقدام کنند
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ایـن دسـتورالعمل   ) 1( و مؤسسات موضوع ماده ها زمانساو  ها دستگاهکلیه  -4ماده 
، مطـب ، فروشـگاه ، مجـوز ایجـاد کارگـاه   ، از انحا اقدام به صـدور پروانـه کـار    نحوي بهکه 

، کننـد  مـی  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهن التحصیال فارغآزمایشگاه و غیره در مورد 
ن را حسب رشته تحصیلی التحصیال فارغموظفند قبل از صدور پروانه یا هر نوع مجوز کار 

  .به هر صندوق معرفی کنند
و  هـا  دانشـگاه ن التحصـیال  فـارغ تعـداد و مبـالغ اقسـاط    ، میزان کل بـدهی  -5ماده 
و  هـا  دانشـگاه توسط هر صندوق برابر مبالغ دریافتی تعیـین و بـه    عالی آموزشمؤسسات 
  .شود میاعالم  عالی آموزشمؤسسات 
فقط پس از مشخص شدن تعداد اقساط  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -6ماده 

مبنی بر پرداخت اقساط تعیین شده از رسمی و میزان آن توسط هر صندوق و اخذ تعهد 
مبـالغ اقسـاط   . ی را خواهنـد داشـت  التحصـیل  فـارغ یه موقـت  تأییداجازه صدور ، دانشجو
یـه  تأییددر  باشـند  مـی یا محل کار او ملـزم بـه پرداخـت آن     التحصیل فارغاي که  ماهانه
  .ی درج خواهد شدالتحصیل فارغموقت 

ي هـا  حسـاب  عنوان بهها در سراسر کشور موظفند وجوهی را که  کلیه بانک -7ماده 
دارنـد بـه همـراه صـورت      از مؤسسات مختلف یا افراد دریافـت مـی  ) 2( یاد شده در ماده

د شـده  هاي یا ي مورد نظر حواله کنند و بانکها حسابن بدهکار به التحصیال فارغ اسامی
حساب ثبت و مراتـب را بـا ارسـال    هاي  کارت ها در نیز وجوه یاد شده را به تفکیک حواله

حسب مورد به هـر صـندوق   ، سهم القسط و تاریخ پرداخت، فهرست اسامی، اصل اعالمیه
  .ارسال کنند

  
حسن حبیبی -جمهور رییسمعاون اول   
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ي صندوق رفاه ها وامدستورالعمل نحوه بازپرداخت 
  ي صندوقهیأت امنا 26/10/1375دانشجویان مصوب 

حسـب وضـعیت    باشـند  مـی ان از مزایاي صندوق رفاه دانشـجویان ملـزم   مند بهره -1
طبق مقررات صـندوق نسـبت بـه    ) ترك و یا اخراج از تحصیل، انصراف، فراغت( تحصیلی

  .نمایندي دانشجویی اقدام ها خوابگاهبهاي  ي دریافتی و اجارهها وامبازپرداخت 
موظفند به محض تـرك یـا فراغـت از تحصـیل و      عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه -2

ن و یـا  التحصیال فارغقبل از صدور گواهی موقت تحصیلی براي اشتغال و یا ادامه تحصیل 
آنـان را براسـاس فـرم     فهرسـت اسـامی  ) اخراجـی ، انصـرافی ( دانشجویان تارك تحصیل
تعیین وضـعیت بازپرداخـت دیـون بـه صـندوق رفـاه        رمنظو بهپیوست این دستورالعمل 
  .دانشجویان ارسال نمایند

داخل کشور که خدمت نظـام وظیفـه خـود را     عالی آموزشن مراکز التحصیال فارغ -3
از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شـده و  نوعی  بهقبل از شروع به تحصیل انجام داده یا 

از فراغت از تحصیل با سپردن تعهد الزم بـه  ملزم هستند حداکثر نه ماه پس  شوند مییا 
دفترچـه اقسـاط شخصـاً و یـا از طریـق محـل        براسـاس  صندوق دیون تحصیلی خـود را 
بیش از سـه بـار متـوالی در پرداخـت اقسـاط       که صورتیاشتغال بازپرداخت نمایند و در 

  .بدهی خود تأخیر نمایند بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهد شد
ان از مزایاي صندوق توسط صندوق رفاه دانشجویان مند بهرهغ اقساط تعداد و مبل -4

  ).با توجه به میزان بدهی حداقل یک سال و حداکثر پنج سال( تعیین خواهد شد
داخل کشـور کـه    عالی آموزشن مراکز التحصیال فارغتاریخ آغاز بازپرداخت بدهی  -5

از انجام دو سال خـدمت آنـان   به نه ماه بعد  باشند میمشمول انجام خدمت نظام وظیفه 
  .گردد میموکول 

ان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچـه در داخـل کشـور و یـا بـا      مند بهره -6
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استفاده از بورس تحصیلی قصد ادامـه تحصـیل در خـارج از کشـور در مقـاطع بـاالتر را       
بازپرداخـت  نسـبت بـه   ، پس از فراغت از تحصیل مقطع قبلی که صورتیداشته باشند در 

بـا سـپردن    نـد توان مـی ، قسمتی از دیون خود طبق مقررات صندوق اقدام نمـوده باشـند  
  .بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند، تعهد

از مزایـاي صـندوق و متقاضـی ادامـه تحصـیل در       مند بهرهن التحصیال فارغ -تبصره
  .مشمول مزایاي این بند نخواهند بود، از مقطع تحصیلی قبلی تر پاییندوره معادل و یا 

، بـا همـاهنگی   عـالی  آموزشبورس و دانشجویان خارج وزارت فرهنگ و  کل اداره -7
 هـا  بورسیهمشخصات ، بورسیه به خارج از کشور عنوان بهقبل از اقدام به اعزام دانشجویان 

اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور منوط بـه نداشـتن   . را به صندوق ارسال نماید
چگـونگی بازپرداخـت    درخصـوص  بدهی و یا اعالم نظر صندوق مبنی بر تعیـین تکلیـف  

  .خواهد بود، بدهی این قبیل دانشجویان
ي اهـ  دانشـگاه قصد ادامه تحصـیل در   که صورتیان از مزایاي صندوق در مند بهره -8

منوط به عدم وقفه در بازپرداخت  ،ي غیردولتی را داشته باشندها دانشگاهعلوم پزشکی و 
در صـورت موافقـت صـندوق و سـپردن سـند تعهـد       ، اقساط وام مقطع تحصـیلی قبلـی  

  .گردد میبه بعد از خاتمه تحصیل دوره جدید موکول آنها  بازپرداخت باقیمانده وام
صـورت آزاد   ي داخل کشـور کـه بـه   ها دانشگاهاز  التحصیل فارغان مند بهره -1تبصره 

قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند ملزم به بازپرداخت کلیه وجـوه دریـافتی و   
  .اخذ تسویه حساب از صندوق براي دریافت مدارك تحصیلی خود هستند

 عالی آموزشان از مزیاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز مند بهره -2تبصره 
را داشته باشند ملزم هستند قبل از دریافـت هـر نـوع مـدرك      ها دستگاهوابسته به سایر 

  .تحصیلی با صندوق رفاه دانشجویان تسویه حساب نمایند
ي بـدهی  جـا  یـک تارکین تحصیل اعم از انصرافی و اخراجی ملزم به بازپرداخـت   -9
  .باشند میخود 

) اخـراج ، انصـراف ( صـندوق کـه تـرك تحصـیل    ان از مزایاي مند بهرهبدهی  -تبصره
در صورت ارایه گواهی دانشگاه مبنی بر عـدم بضـاعت مـالی و موافقـت      اند نمودهحاصل 

  .صورت اقساط حداکثر یک ساله قابل دریافت خواهد گردید صندوق رفاه دانشجویان به
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) اخراجـی ، انصـرافی ( ان از مزایاي صندوق رفاه که پس از ترك تحصیلمند بهره -10
را داشته باشـند   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهقصد شرکت مجدد در آزمون ورودي 

بهـاي خوابگـاه دانشـجویی مـورد      ي دریـافتی و اجـاره  هـا  واممکلفند نسبت بـه اسـترداد   
  .یک جا اقدام نمایند طور به، استفاده

نسبت به وصول و ایصال مطالبات دولت  باشد میصندوق رفاه دانشجویان مکلف  -11
ن کـه از اداي دیـن خـود    التحصـیال  فـارغ ي متعلقه در مورد دانشـجویان و یـا   ها هزینهو 

در مراجع قضایی تـا آخـرین مرحلـه اعـم از پـژوهش و فرجـام اقامـه         اند نمودهاستنکاف 
  .دعوي نماید

ي هیـأت امنـا   ویبتص به 26/10/75تبصره در تاریخ  4بند و  11این دستورالعمل در 
  .صندوق رفاه دانشجویان رسید

  
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی  -وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  
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قانون بودجه سال  40دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 
  مند بهرهن التحصیال فارغدر مورد بازپرداخت بدهی  1364

 23/5/1364مصوب  ي رفاه دانشجویانها صندوقاز مزایاي 
  وزیران هیأت

مـورخ   2139/72بنا بـه پیشـنهاد شـماره     23/5/1364وزیران در جلسه مورخ  هیأت
 40دسـتورالعمل اجرایـی بنـد الـف تبصـره      ، عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و  13/4/1364

  :زیر تصویب نمودند شرح بهکل کشور را  1364قانون بودجه سال 
  مقدمه
در اجـراي   عـالی  آمـوزش ي رفاه دانشـجویان وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و     ها صندوق

در طـول تحصـیل مبـالغی    ، وظایف قانونی خود در جهت رفع مشکالت مادي دانشجویان
مسکن و تک نوبتی به دانشجویان واجد شرایط در داخـل  ، کمک یا وام تحصیلی عنوان به

این فعالیت مسـتلزم برگشـت وجـوه    نظر به اینکه ادامه . نماید میو خارج کشور پرداخت 
ایـن هـدف و جلـوگیري از     تـأمین  منظـور  بـه ، باشد می ها صندوقدریافتی دانشجویان به 

ي رفـاه دانشـجویان   هـا  صـندوق الزم است براي اعاده وجوه مذکور بـه  ، اتالف بیت المال
  :زیر عمل شود ترتیب به

ــه هــر طریــق از خــد   - 1 مات کلیــه مؤسســات دولتــی و تعــاونی و خصوصــی کــه ب
و یـا   کننـد  مـی ي رفاه دانشجویان اسـتفاده  ها صندوقاز مزایاي  مند بهرهن التحصیال فارغ

مکلفنـد   نماینـد  میمطب و غیره ، فروشگاه، مجوز ایجاد کارگاه، اقدام به صدور پروانه کار
  .همکاري نمایند ها صندوقن با التحصیال فارغدر مورد کسر و واریز بدهی 

مستمر یا موقـت از   طور بهاشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل که  - 2
 شوند می مند بهرهتحصیلی کاردانی به باال به هر طریق ي ها دورهن التحصیال فارغخدمات 

ارزشـنامه تحصـیلی آنـان را از مؤسسـه محـل      ، موظفند براي شروع خدمت یـا همکـاري  
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و واریز اقسـاط بـدهی    در آن نسبت به کسرتحصیل هر یک اخذ و براساس ارقام مندرج 
  .این دستورالعمل اقدام نمایند 8آنان از اولین پرداخت طبق بند 

بـه بعـد موظفنـد     1353ن سال التحصیال فارغاز خدمات  مند بهرهکلیه مؤسسات  - 3
رشته تحصـیلی  ، مؤسسه محل تحصیل، نام پدر، خانوادگی  نام، فهرستی متضمن ذکر نام

نی که گواهی عدم بدهی یا تسویه التحصیال فارغبه استثناي ( صیل آنانو سال فراغ از تح
) حساب در پرونده دارند و یا در حال پرداخت اقساط بدهی تعیـین شـده خـود هسـتند    

  .ارسال دارند ها صندوقتهیه نمایند و براي تعیین وضعیت بدهی به 
از انحـا   نحـوي  بـه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دسـتورالعمل کـه    - 4
مطــب و غیــره در مــورد ، فروشــگاه، مجــوز ایجــاد کارگــاه، پروانــه کــارصــدور  بــه اقـدام 
موظفنـد تـا تعیـین نحـوه      نمایند می عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهن التحصیال فارغ

ن التحصـیال  فارغپروانه کار یا مجوز براي  هرگونهاز صدور  ها صندوقبازپرداخت بدهی به 
  .ي رفاه دانشجویان معرفی نمایندها صندوقا جهت تعیین تکلیف به خودداري و آنان ر

اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل که قبالً مجوز یا پروانه کـار   )الف
موظفنـد مشخصـات منـدرج در     ،انـد  کردهبه بعد صادر  1353ن سال التحصیال فارغبراي 
  .رفاه دانشجویان اعالم نمایندي ها صندوقو نیز نشانی محل کار آنان را به  3بند 

ن التحصـیال  فـارغ امـور   کـل  ادارهکشـور و نیـز    عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه - 5
ن را در هـر  التحصیال فارغموظفند جمع کل و اقساط بدهی  عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

صـادره بـراي   هـاي   یـه تأییدو ها  ي موقت و ارزشنامهها گواهییک از مقاطع تحصیلی در 
بـه مؤسسـات آموزشـی     هـا  صـندوق ن بدهکار که فرم نمونه آن قبالً توسط التحصیال فارغ

  .ارسال نمایند ها صندوقرا به آنها  قید نمایند و رونوشتی از ،فرستاده شده است
ن التحصـیال  فـارغ یا ریز نمرات به  دانشنامهمدرك تحصیلی اعم از  هرگونهتسلیم  - 6

بـرگ   ارایـه ممنوع و منـوط بـه    5بدهکار به استثناي گواهی موقت تحصیلی موضوع بند 
  .خواهد بود ها صندوقن از التحصیال فارغتسویه حساب 

ي رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا بـا  ها صندوقان از مزایاي مند بهره - 7
ر مقطـع بـاالتري را   استفاده از بورس تحصیلی در خارج از کشور قصـد ادامـه تحصـیل د   

ي رفـاه دانشـجویان بـه    هـا  صـندوق ا سپردن تضمین کـافی بـه   ب ندتوان میداشته باشند 
انجام تعهدات خود را بـه بعـد از خاتمـه مقطـع تحصـیلی      ، ي مذکورها صندوقتشخیص 
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  .جدید موکول نمایند
آزادانه قصد ادامه تحصیل در  طور به که در صورتی 7ن موضوع بند التحصیال فارغ )الف

ي رفـاه  هـا  صـندوق بـه   جـا  یـک ي دریـافتی را  هـا  کمـک موظفنـد   ،خارج داشته باشـند 
  .دانشجویان تأدیه نمایند

ن پـس از اشـتغال و کسـب درآمـد نسـبت بـه       التحصـیال  فارغچنانچه هر یک از  )ب
واهنـد  نخ 7مشمول تسهیالت موضوع بنـد   ،پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند

تسـویه حسـاب    هـا  صـندوق شد و الزم است قبل از ثبت نام در مقطع تحصیلی جدید با 
  .نمایند
ن التحصـیال  فـارغ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ایـن دسـتورالعمل کـه     - 8
از  نحـوي  بـه ي رفاه دانشجویان را در اسـتخدام دارنـد و یـا    ها صندوقاز مزایاي  مند بهره

موظفند بدهی آنان را به اقساط ماهانـه   ،شوند میرخوردار خدمات مستمر یا موقت آنان ب
یه یا ارزشنامه تحصیلی هر یک معـین شـده اسـت از    تأییدمیزانی که در گواهی موقت یا 

تا تسویه حساب کامل کسر و با ذکر نام مدیون به حسـاب   ربط ذياولین پرداخت به فرد 
قابـل  ( ایران شـعبه مرکـزي  ملّی  ي رفاه دانشجویان نزد بانکها صندوق 201114شماره 

 هـا  صـندوق واریز نماینـد و فـیش رسـید آن را بـه     ) پرداخت در تمام شعب بانک مذکور
  .ارسال دارند

از  8حسـاب مـذکور در بنـد     عنـوان  بـه ي کشور کلیه وجوهی را که ها بانکشعب  - 9
افـراد   دارند بـه تفکیـک بـه همـراه صـورت اسـامی       مؤسسات مختلف یا افراد دریافت می

ي رفاه دانشجویان نزد شعبه مرکـزي  ها صندوق 201114دهکار به حساب بانکی شماره ب
هـا   و شعبه مذکور نیز وجوه یاد شده را به تفکیک حواله نمایند میایران حواله ملّی  بانک

  .دارد میاعالم  ها صندوقبه  حساب ثبت و مراتب را همراه صورت اسامیهاي  کارت در
، پس از دریافت کلیه بدهی هـر یـک از بـدهکاران    ي رفاه دانشجویانها صندوق -10

و اعـالم   ربـط  ذيمؤسسات محـل تحصـیل افـراد     عنوان بهنسبت به صدور تسویه حساب 
  .نماید میمراتب به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده وجوه اقدام 

نی که در طول مدت تحصیل از کمک هزینـه تحصـیلی و مسـکن    التحصیال فارغ -11
موظفنـد برابـر    انـد  بـوده انشجویان در داخل یا خارج کشور برخـوردار  ي رفاه دها صندوق

ي دولتی جمهـوري  ها دستگاهدر ، یا طبق تعهد سپرده شده ها کمکمدت استفاده از این 
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در داخل یا خارج کشور و یا در بخش خصوصـی در داخـل کشـور خـدمت      اسالمی ایران
  .نمایند
 تصـویب  به 23/5/64بند در تاریخ  12این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و  -12
 .باشد میرسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا  اسالمی ایرانوزیران دولت جمهوري  هیأت

  
حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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موادي از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
  اسالمیمجلس شوراي  14/12/1380

قانون وصـول برخـی از درآمـدهاي    ) 24( تبصره به ماده عنوان بهمتن زیر  -34ماده 
  :گردد میالحاق  28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

درمـان و آمـوزش   ، بهداشـت ، فنـاوري تحقیقـات و  ، ي علـوم ها وزارتخانهبه  -تبصره
 همچنین که براي خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثایق و شود میپزشکی اجازه داده 

که از ایفاي تعهدات خـودداري کـرده    صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی
التفاوت  براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه، هاي آنان یا ضامن کنند مییا 

دانشجو در زمان بازپرداخت و نـرخ پرداخـت   ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهاي پرداختی به 
عمـومی  شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وي و یا متضامناً دریافت و بـه حسـاب درآمـد    

  .کشور واریز نمایند
کــه بــه پیشــنهاد  اي نامــه آیــینپرداخــت بــدهی بــه موجــب نحــوه  میــزان بــدهی و

درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان     ، بهداشت، فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانه
. تعیـین خواهـد شـد    ،وزیران خواهد رسـید  هیأت تصویب بهکشور  ریزي برنامهمدیریت و 

بـه   18/2/1307قـانون مـدنی مصـوب    ) 2( مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده
، ي علـوم هـا  وزارتخانـه ، در صورت اقامه دعوا در مراجـع قضـایی  . گذشته نیز تسري دارد

 درمان و آموزش پزشکی از پرداخـت هزینـه دادرسـی در   ، و بهداشت فناوريقیقات و تح
  .باشند میمراحل معاف کلیه 

قانون وصول برخی از درآمـدهاي  ) 25( به ماده) ج( بند عنوان بهمتن زیر  -35ماده 
  :گردد میالحاق  28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

بخشـی از   تـأمین بـراي   نـد توان میو پژوهشی  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه )ج
ي خود نسبت بـه پـذیرش دانشـجویان خـارجی یـا دانشـجویان ایرانـی کـه در         ها هزینه
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 فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم تأییدي سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد ها دانشگاه
. اقـدام نماینـد  درمان و آموزش پزشکی مشغول بـه تحصـیل هسـتند    ، و وزارت بهداشت

شـرایط  ، ضـوابط و دسـتورالعمل نحـوه دریافـت شـهریه     ، سقف درصد پـذیرش دانشـجو  
 فنـاوري تحقیقات و ، ي علومها وزارتخانهسایر شرایط به پیشنهاد ، میزان شهریه، پذیرش

 تصـویب  بـه کشـور   ریـزي  برنامهدرمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و ، و بهداشت
  .وزیران خواهد رسید هیأت

از دانشـجویان خـارجی کـه     نـد توان میها  و فرهنگستان شناسی ایرانهم چنین بنیاد 
حق ثبت نام ، کنند میطی  ها دستگاهي کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این ها دوره

مطابق ضوابط مذکور وجـوه حاصـل از اجـراي ایـن     ، ي مربوط را دریافت کنندها هزینهو 
تا طبق مقررات مربـوط   گردد میواریز  ربط ذيبند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات 

 .هزینه گردد
  

مهدي کروبی -رییس مجلس شوراي اسالمی   
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قانون تنظیم بخشی از مقررات  34اجرایی ماده  نامه آیین
  وزیران هیأت 18/2/1381مالی دولت مصوب 

، ي علـوم هـا  وزارتخانـه بنـا بـه پیشـنهاد     18/2/1381وزیران در جلسه مـورخ   هیأت
 ریـزي  برنامـه درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و ، بهداشت، فناوريتحقیقات و 

سازمان یاد شده و در اجـراي   10/2/1381مورخ  18911/105موضوع نامه شماره ، کشور
  :مالی دولت تصویب نمود قانون تنظیم بخشی از مقررات) 34( ماده

  :تعاریف و مفاهیم -1ماده 
ي هـا  هزینـه کلیـه  ، که با رعایت ضوابط گردد میبه دانشجویانی اطالق : بورسیه )الف

  .ریالی و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد
که بـا رعایـت ضـوابط و مجـوز      گردد میبه دانشجویانی اطالق  ):ارزبگیر(  اعزامی )ب

  .ي ریالی خود را پرداخت کنندها هزینه، ارزي دولت
درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقـات و  ، ي علـوم هـا  وزارتخانه -2ماده 

دریافـت خسـارت از    همچنـین  پزشکی براي خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثـایق و 
از  ،کننـد  مـی که از ایفاي تعهـدات خـودداري کـرده و یـا      دانشجویان بورسیه و یا اعزامی

دانشجویان بورسیه معادل ارزهاي پرداختی به نرخ زمـان بازپرداخـت بـا احتسـاب سـایر      
التفـاوت ریـالی نـرخ روز ارز و نـرخ      معادل مابـه  و از دانشجویان اعزامی، ي ریالیها هزینه

) ي کـل دار خزانـه نـزد  ( کشـور عمومی پرداخت شده قبلی را دریافت و به حساب درآمد 
  .نمایند میواریز 

و انجـام   بازگشـت دانشـجویان بورسـیه و اعزامـی     منظـور  بـه  که موارديدر  -3ماده 
در صـورت عـدم ایفـاي تعهـدات و     ، تضمین از ضامن اخذ گردیده اسـت ، تعهدات مربوط

و  هـا  هزینـه ضـامن مکلـف بـه اسـترداد     ، عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشـجو 
بیشـتر از کـل بـدهی دانشـجو     در هر صورت بدهی ضـامن  . باشد میارزهاي مصرف شده 
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  .نخواهد بود
پـس از  ، گـردد  میاز ضامن دانشجو دریافت  نامه آیینمبلغی که مطابق این  -4ماده 

  .از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد، کشورعمومی واریز به حساب درآمد 
  

عارف محمدرضا -جمهور رییسمعاون اول   
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که علمی  هیأتقانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاي 
ي مطالعاتی ها فرصتجهت تکمیل تحصیالت عالی یا استفاده از 

الثبت اسناد  حق از پرداخت، گردند میبه خارج از کشور اعزام 
  2/12/1371 مصوب مربوط به سپردن تعهد رسمی

  مجلس شوراي اسالمی
و مؤسسـات   ها دانشگاهعلمی  هیأتاز تاریخ تصویب این قانون اعضاي  -ماده واحده

 عـالی  آموزشحوزه ستادي وزارت فرهنگ و علمی  هیأتتحقیقاتی و اعضاي  عالی آموزش
ي مطالعـاتی بـه   ها فرصتدرمان و آموزش پزشکی که براي استفاده از ، و وزارت بهداشت

و دانشجویانی کـه جهـت تکمیـل     ها بورسیه همچنین و نمایند میخارج از کشور عزیمت 
رسـمی  و مکلـف بـه سـپردن تعهـد      گردنـد  مـی تحصیالت عالیه به خارج از کشور اعزام 

  .گردند میبه هر میزانی که باشد معاف رسمی از پرداخت حق الثبت اسناد  باشند می
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشـنبه مـورخ دوم اسـفندماه    

 9/12/1371تصویب و در تـاریخ   و سیصد و هفتاد و یک مجلس شوراي اسالمی هزار یک
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه 

  
علی اکبرناطق نوري -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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 امتحان گزینش دانشجو شدگان پذیرفتهاخذ تعهد خدمت از 
مصوب هشتاد و هفتمین  به بعد 65-66ي تحصیلی ها سال

  انقالب فرهنگی عالی شوراي 8/7/1365جلسه مورخ 
مختلف تحصیلی در امتحان گـزینش دانشـجو در سـال    ي ها رشته شدگان پذیرفتهاز 

  :شود میذیل اخذ  شرح بهي آینده تعهدنامه خدمت ها سالو  65-66تحصیلی 
-66تحصـیلی  مختلف تحصیلی امتحان گـزینش سـال   ي ها رشته شدگان پذیرفته - 1

و عشایر در مؤسسـات  ) 1به جز سهمیه ( و بعد از آن که با استفاده از سهمیه مناطق 65
از آن برخوردار اي  امتیازاتی که در پذیرش سهمیه دلیل به، شوند میپذیرفته  عالی آموزش

متعهد شوند که در همان منطقه یا منطقه محرومتـر بـه مـدت حـداقل دو برابـر       اند شده
  .تحصیلی خدمت نمایندي ها رشتهدانشگاهی مطابق ضوابط دوره تحصیل 

-66مختلف تحصیلی امتحان گـزینش سـال تحصـیلی    ي ها رشته شدگان پذیرفته - 2
از مـوارد  غیـر  بـه ( هـا  سـهمیه و سـایر   1و بعد از آن که با استفاده از سهمیه منطقـه   65

به مـدت یـک برابـر طـول      شوند میپذیرفته  عالی آموزشدر مؤسسات ) 1مذکور در بند 
در مناطقی که هر یک از ) تعهد مربوط به قانون آموزش رایگان( دوره تحصیل دانشگاهی

 1.خدمت کنند، نمایند میتعیین  ربط ذيي ها ارگان
  

اکبرهاشمی رفسنجانی -رییس مجلس شوراي اسالمی  

                                                                                                                                               
دانشجویان دوره شـبانه   عالی انقالب فرهنگی از شوراي 5/10/74مورخ  366به موجب مصوبه جلسه  -1

 .اخذ نخواهدشد تعهد
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ن و دانشجویانی که از التحصیال فارغقانون لغو تعهد خدمت 
و به دالئل مختلف به  اند کردهبورس تحصیلی استفاده 

  11/11/1361مصوب مورخ  آیند میاستخدام در ن
  مجلس شوراي اسالمی

نی که از بورس تحصیلی وزارت فرهنـگ و  التحصیال فارغتعهد خدمت  -ماده واحده
اسـتفاده  ) 6/10/1360( تـا تـاریخ   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهو یا  عالی آموزش
، آینـد  مـی در ن هـا  دانشـگاه عدم نیاز و یـا دالئـل دیگـر بـه اسـتخدام       دلیل بهو  اند نموده

همچنین تعهد خدمت آن عده از دانشجویانی که بورس آنان قبـل از فراغـت از تحصـیل    
تحـت نظـر کمیسـیونی     گردد میطبق تصمیم وزارت مزبور قطع گردیده است و یا قطع 

و یـک   دبیر کل سازمان امور اداري و اسـتخدامی ، عالی آموزشمتشکل از وزیر فرهنگ و 
و بر طبق تصمیم ایـن کمیسـیون بـا توافـق      شود میوزیر به انتخاب نخست وزیر بررسی 

ي دیگـر منتقـل   هـا  ارگـان و یـا مؤسسـات و    هـا  وزارتخانهاشخاص مذکور تعهد مزبور به 
تعهـد  . شـوند  مـی شان به کـار گمـارده    اسب با رشته تحصیلی و تخصصیو متن. گردد می

خدمت افرادي که به موجب تشخیص کمیسیون مذکور به خدمتشان نیازي نیست لغو و 
  .گردد میآزاد آنها  يها نامه ضمانت

و  هـزار  یکقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه 
 تأییـد به  14/11/1361تصویب و در تاریخ  جلس شوراي اسالمیسیصد و شصت و یک م

  .شوراي نگهبان رسیده است
  

اکبرهاشمی رفسنجانی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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 گان بورسیهآموخت دانشدستورالعمل انتقال تعهدات خدمتی 
گان ارزبگیر متعهد آموخت دانشداخل و خارج از کشور و 

  ها دانشگاهو  فناوريتحقیقات و ، خدمت به وزارت علوم
  مصوب و تحقیقاتی وابسته عالی آموزشو مؤسسات 

  فناوريتحقیقات و ، علوم تراوز 16/3/1379مورخ 
گــان بورســیه داخــل و خــارج از کشــور و آموخت دانــشانتقـال تعهــدات خــدمتی   - 1
و  عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهگان ارزبگیر در صورت نیاز وزارت و یا آموخت دانش

  .باشد میپذیر  امکان فناوريتحقیقات و ، تنها با موافقت وزیر علوم، یقاتی وابستهقتح
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه و  فنـاوري تحقیقـات و  ، در صورت عدم نیاز وزارت علوم - 2

گـان بورسـیه و ارزبگیـر متعهـد     آموخت دانـش و تحقیقاتی وابسته به خدمات  عالی آموزش
انتقـال  ، عـالی  آمـوزش براساس تشخیص و اعالم کتبی دفتـر نظـارت و ارزیـابی    ، خدمت

ي غیروابسته داراي مجوز ها دانشگاهي دولتی و یا ها دستگاهبه سایر آنها  تعهدات خدمتی
مصـروفه  ي هـا  هزینـه و اي  در قبال اخذ کلیه ارزهاي پرداختی با نرخ واریزنامـه ، از وزارت
ي هـا  هزینـه ات خدمتی بدون دریافـت ارزهـاي پرداختـی و    انتقال تعهد. باشد میبالمانع 

و یـا مقـام مجـاز از طـرف ایشـان       فنـاوري تحقیقـات و  ، مصروفه با موافقـت وزیـر علـوم   
  .خواهد بودپذیر  امکان

گان مقاطع آموخت دانشگان بورسیه و ارزبگیر وزارت با آموخت دانشمبادله  -1تبصره 
ا یـ و  فناوريتحقیقات و ، با موافقت وزیر علوم ي دولتیها دستگاهتحصیلی مشابه با سایر 

  .خواهد بودپذیر  امکان» منتقل الیه«مقام مجاز از طرف ایشان و مقام مجاز از دستگاه 
گـان بورسـیه و ارزبگیـر در    آموخت دانـش در صورت عـدم امکـان جایـابی     -2تبصره 

، ي دولتـی هـا  دسـتگاه و تحقیقـاتی دولتـی و سـایر     عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
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تحقیقـات و  ، با موافقت وزیر علوم، عالی آموزشنظارت و ارزیابی دفتر براساس اعالم نظر 
  .اقدام خواهد شدآنها  ا مقام مجاز از طرف ایشان نسبت به لغو تعهدیو  فناوري

امـور   کـل  ادارهمصـروفه  ي هـا  هزینهمرجع اعالم تعیین میزان ارزهاي پرداختی و  - 3
تحقیقـات و  ، بورس و امور دانشـجویان خـارج وزارت علـوم    کل ادارهی و حساب ذيمالی و 
  .باشد می فناوري

گـان بورسـیه داخـل    آموخت دانـش مصـروفه بـراي   ي هـا  هزینهمرجع تعیین  –تبصره 
  .باشد میشوراي مرکزي بورس 

گـان بورسـیه و ارزبگیـر متعهـد     آموخت دانـش تعهدات خدمتی  که موارديدر کلیه  - 4
وابسـته داراي مجـوز از وزارت   غیر يهـا  دانشـگاه ي دولتـی و  هـا  دسـتگاه خدمت به سایر 

از دانشجویان و اشخاص ثالث و ، و تضمینات مأخوذ وثایقآزادسازي » انتقال یافته است«
منتقـل  «پس از اعالم موافقت کتبی دستگاه یا دانشگاه آنها  فسخ اسناد تعهد و یا تبدیل

  .باشد میپذیر  امکان» الیه
گان بورسیه و ارزبگیر که قبـل از تصـویب   آموخت دانشات آن عده از وضعیت تعهد - 5

در صـورت تقاضـا بـراي    انـد،   ي دولتـی انتقـال یافتـه   ها دستگاهاین دستورالعمل به سایر 
بـورس و امـور    کـل  ادارهتوسط ، و ثائق و تضمینات مأخوذه و فسخ اسناد تعهدسازي  آزاد

با مفاد این دسـتورالعمل   عالی آموزشیابی دانشجویان خارج با همکاري دفتر نظارت و ارز
  .تطبیق داده خواهد شد

شـده در مصـوبات جلسـات     بینی پیشاین دستورالعمل براساس اختیارات وزارت  - 6
در شـش بنـد   ، انقالب فرهنگی عالی شوراي 5/8/1378و  21/7/1378مورخ  430و  429

رسـید   فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تصویب به 16/3/1379و دو تبصره تهیه و در تاریخ 
 .باشد می االجرا الزمو از تاریخ تصویب 

  

مصطفی معین -فناوريو  تحقیقات، وزیر علوم  
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ن فوق لیسانس و باالتر و التحصیال فارغقانون اجازه تردد 
  متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور بدون بررسی

  14/2/1372مصوب  وضعیت خدمت وظیفه عمومی
  مجلس شوراي اسالمی

ن فـوق لیسـانس و بـاالتر و    التحصـیال  فـارغ در زمـان صـلح بـه کلیـه      -ماده واحده
یک بار در سال حـداکثر   شود میمتخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور اجازه داده 

 بازدیدهاي، خاص تخصصیي ها دورهشرکت در سمینارها و  منظور بهبراي مدت پنج ماه 
خدمات خاص کوتاه مدت بنا به دعـوت وزیـر    ارایهکوتاه مدت و ي ها پروژهانجام علمی و 

بـدون بررسـی وضـعیت    ) وزارت اطالعات و ستاد کـل نیروهـاي مسـلح    تأییدبا ( ربط ذي
  .تردد نمایند اسالمی ایرانبه جمهوري ، خدمت وظیفه عمومی

وزارت اطالعات و ستاد کل نیروهاي مسلح مکلفند حداکثر ظرف یک ماه  -1تبصره 
  .اقدام نمایدرأساً  ربط ذياین صورت وزیر غیر و در نظر خود را اعالم

مجوز اسـتفاده از ایـن مـاده     دتوان میانقالب فرهنگی  عالی شوراي رییس -2تبصره 
قانون فـوق مشـتمل بـر مـاده     . ي غیردولتی صادر نمایدها دانشگاهي رؤسا واحده را براي

 هـزار  یکواحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه 
 تأییـد بـه   19/2/1372تصویب و در تاریخ  و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی

  .شوراي نگهبان رسیده است
  

ناطق نوري اکبر علی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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 آزمون ورودي دانشگاه ریزي برنامهایجاد کمیته مطالعه 
مشترك  شوراي 7/7/66مورخ  50مصوب جلسه 

و حسب  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 2و1ي ها کمیسیون
  عالی شوراياختیارات تفویضی به ریاست 

بررسـی و ارزیـابی    منظـور  بـه و  عـالی  آمـوزش بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنـگ و  
 ریـزي  برنامـه کمیتـه مطالعـه و   «بنـام  اي  کیفیت گزینش دانشجو کمیتـه علمی مستمر 

بـا ترکیـب ذیـل تشـکیل     ، عـالی  آموزشنظر وزیر فرهنگ و  زیر» آزمون ورودي دانشگاه
  :گردد می

  ؛انقالب فرهنگی از میان افراد واجد شرایط عالی شورايبه انتخاب  نفر یک - 1
  ؛به انتخاب آن شورا ریزي برنامه عالی ورايشاز اعضاي  نفر یک - 2
در  نظـر  صـاحب به نمایندگی از سوي وزیر آموزش و پرورش از میان افراد  نفر یک - 3

  ؛نظیر معاونت آموزشی، آموزشی مسایل
، آموزشـی بـه نماینـدگی از سـوي وزیـر بهداشـت       مسایلان نظر صاحبدو نفر از  - 4

  ؛درمان و آموزش پزشکی
آموزشـی بـه انتخـاب     مسـایل و با تجربه در  نظر صاحبچهار تا شش نفر از افراد  - 5

  ؛عالی آموزشوزیر فرهنگ و 
 .عالی آموزشمدیر کل گزینش دانشجوي وزارت فرهنگ و  - 6

  
اي سیدعلی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 مصوب جلسه آزمون ورودي ریزي برنامه کمیته مطالعه و
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/10/1367مورخ  177

با استفاده از تجربیـات  ) کنکور( ها دانشگاهآزمون ورودي  ریزي برنامهکمیته مطالعه و 
رفـع نـواقص شـیوه کنـونی ایـن آزمـون و ایجـاد شـرایط          منظـور  بـه گذشته و ي ها سال

 شـرح  بـه یی هـا  تبصرهبراي شرکت داوطلبان و توزیع بهتر قبول شدگان مواد و تر  مناسب
  :س از بررسی مورد تصویب قرار گرفتذیل پیشنهاد کرده بود که پ

کشـور   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهدر آزمون سراسري  ندتوان میکسانی  -1
که تحصیالت متوسطه را به اتمـام رسـانده و موفـق بـه اخـذ دیـپلم کامـل         کنند شرکت

  .شده باشند شود میمتوسطه که از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر 
برگـه   ارایـه بـا   نـد توان مـی ان رزمنده سال آخـر دوره متوسـطه   آموز دانش -1تبصره 

مخصوص از ستاد مرکزي امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش و اخذ دیـپلم  
  .نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند، در شهریورماه همان سال

که بـه هنگـام    68-69گان در امتحان گزینش سال تحصیلی کنند شرکت -2تبصره 
به شرط اخـذ دیـپلم    ندتوان می ،اند کردهتحصیلی هنوز دیپلم دریافت ني ها رشتهانتخاب 

دوم  سـال  نـیم تحصـیلی  ي هـا  رشـته فقـط یکـی از    68کامل متوسـطه در شـهریور مـاه    
  .کشور را انتخاب نمایند عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

خواهنـد در امتحـان    ان رزمنده سال آخر دوره متوسطه که میآموز دانش -3تبصره 
فرم مخصوص ستاد مرکزي  ارایهبا  ندتوان می ،کنند شرکت 68-69گزینش سال تحصیلی 

نسـبت بـه    68امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش و اخذ دیپلم در آذر مـاه  
خود را به ، دوم سال نیمحداکثر تا ، انتخاب رشته اقدام نمایند و در صورت پذیرفته شدن

  .معرفی کنند ربط ذي عالی آموزشمؤسسات 
ي سراسـري  هـا  آزمـون انی کـه در  معدل امتحانات نهـایی دوره متوسـطه داوطلبـ    -2
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مثبـت   تـأثیر و  1و بـا ضـریب    یـک درس از دروس عمـومی   عنـوان  بـه  ،کنند میشرکت 
  .محسوب خواهد شد

بخش محل اخذ مـدارك تحصـیلی سـه     براساس گان آزمون سراسريکنند شرکت -3
محسـوب خواهنـد    3و یـا   2، 1مناطق ي ها سهمیهسال آخر دوره متوسطه جزو یکی از 

  1.شد
 به محدوده جغرافیایی بـه هشـت ناحیـه بـومی     مختلف کشور با توجهي ها استان -4

تحصــیلی مؤسســات ي هــا رشــتهتقســیم و در هــر یــک از نــواحی ظرفیــت هــر یــک از 
متناسب با تعداد داوطلبان آن ناحیه بـا شـانس دو برابـر    ، واقع در آن ناحیه عالی آموزش

  .نسبت به سایر داوطلبان تعیین خواهد شد
ي هـا  رشته ن بومیالتحصیال فارغبا توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به  -تبصره

متناسب با تعداد  در هر یک از نواحی بومی ها رشته گونه اینظرفیت ، دبیري و معلم فنی
  .داوطلبان ناحیه مذکور و حداکثر با شانس دو برابر و نیم تعیین خواهد شد

کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد    ي هـا  دورهتحصـیلی در  ي هـا  رشتهبراي انتخاب  -5
تنها به داوطلبـانی اجـازه انتخـاب رشـته در مقـاطع      ، ي آزمایشی آزمون سراسريها گروه

که نمره کل اکتسابی آنان از میـانگین نمـره    شود میکارشناسی و کارشناسی ارشد داده 
  .کل داوطلبان کمتر نباشد

 هـا  دانشگاهتحصیلی ي ها رشتهاز ظرفیت  ها سهمیهسهم هر یک از مناطق و سایر  -6
در مـورد سـهمیه    با توجه به قانونی که مجلس شوراي اسـالمی ، عالی آموزشو مؤسسات 

گان هر سهمیه در هـر گـروه   کنند شرکترزمندگان وضع خواهد کرد و متناسب با نسبت 
  .گان در همان گروه آزمایشی تعیین خواهد شدکنند شرکتآزمایشی به کل 

                                                                                                                                               
عالی انقـالب فرهنگـی بـه دو     شوراي 30/9/1378مورخ  454مصوبه جلسه مناطق سه گانه براساس  -1

بنا به  30/9/78مورخ  454عالی انقالب فرهنگی در جلسه  شوراي: متن مصوبه. منطقه تقلیل یافته است
 20/4/78و مـورخ   4594عالی و پیشـنهاد شـماره    جمعی از اعضاي شوراي 25/12/76درخواست مورخ 

  ؛سهمیه مناطق سه گانه به مناطق دو گانـه کـاهش یابـد    -1. الی تصویب کردع وزارت فرهنگ و آموزش
آموزي، عشایر و جهـادگران بـا توجـه بـه عـدم موضـوعیت در         هاي آموزشیاران نهضت سواد سهمیه -2

  .موقعیت کنونی حذف شود
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  ز سهمیه رزمندگانضوابط استفاده ا -7
نبرد حق هاي  ماه داوطلبانه در جبهه 6حداقل  29/12/67رزمندگانی که لغایت  )الف

  .علیه باطل حضور داشته باشند
  

اي سیدعلی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 امتحانات ورودي تحصیالت تکمیلی به استثناي نامه آیین
  14/5/70مصوب دکتراي تخصصی داخل 

  عالی آموزشوزیر فرهنگ و 

  کلیات -فصل اول
داخـل  ) ناپیوسته( کارشناسی ارشدي ها دورهگزینش دانشجو براي  منظور به -1ماده 

و خارج و دکتراي اعزام به خارج همه ساله امتحانات ورودي تحصـیالت تکمیلـی برگـزار    
  .شود می

کارشناسی ارشد داخـل و خـارج و   ي ها دورهشرکت کلیه داوطلبان ورود به  -2ماده 
  .استالزامی دکتراي اعزام در این امتحانات 

صورت سراسري و حداکثر تا پایـان خـرداد مـاه هـر سـال       آزمون ورودي به -3ماده 
  .شود میبرگزار 

  گانکنند شرکت شرایط عمومی -فصل دوم
 عـالی  شـوراي مصـوب  عمومی گان همان شرایط کنند شرکت شرایط عمومی -4ماده 

  .است ها دورهانقالب فرهنگی براي ورود به این 
تحصیلی هماهنـگ بـا رشـته    ي ها رشته التحصیل فارغگان باید کنند شرکت -5ماده 

  .باشند ها رشتهمورد تقاضا یا دانشجوي سال آخر این 
  .باشند می مستثنااز این قاعده  علوم انسانیي ها رشته -1تبصره 
کـه بـراي ورود بـه دوره     شـود  مـی دانشجوي سال آخر به کسـی اطـالق    -2تبصره 

دکتـرا  ي ها دورهکارشناسی ارشد حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال و براي ورود به 
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شـناخته   التحصـیل  فارغحداکثر تا پایان شهریور سال بعد از دانشگاه محل تحصیل خود 
  .دهد ارایهگواهی الزم را  در هنگام ثبت نام، شود و در صورت پذیرفته شدن

تحصیلی ي ها رشتهه با توجه به نوع مدرك تحصیلی خود و کنند شرکتهر  -6ماده 
در یک رشته که در دفترچه مربـوط ذکـر شـده ثبـت نـام و در       دتوان میدانشگاهی فقط 

  .امتحانات آن شرکت کند
بالمـانع  بایـد  عمـومی  گان از لحاظ قانون وظیفه کنند شرکتادامه تحصیل  -7ماده 

  .باشد

  علمی ضوابط آزمون و مقررات  -فصل سوم
 هیـأت مـوارد اسـتثنا توسـط    . صورت تستی خواهـد بـود   سؤاالت آزمون به -8ماده 

  .اجرایی تحصیالت تکمیلی معین گشته و به اطالع داوطلبان خواهد رسید
 دتوانـ  مـی زبـان تخصصـی   . باشـد  مـی درس  5تعداد دروس آزمون حداکثر  -9ماده 

  .یک درس اضافی منظور شود نعنوا به
نوع و ضرایب دروس براي هر رشته تا پایان شهریور مـاه هـر سـال پـس از      -10ماده 

اجرایـی معـین    هیـأت توسط  ریزي برنامه عالی شوراي ریزي برنامهي ها گروهنظرخواهی از 
  .گردد می

تهیـه سـؤاالت آزمـون بـا کمـک       مسـؤول سازمان سنجش آموزش کشـور   -11ماده 
  .باشد می ها دانشگاه

نمره کـل داوطلـب براسـاس امتیـاز مکتسـبه در آزمـون و معـدل مقطـع          -12ماده 
  .گردد میتعیین ) براي ورود به مقطع کارشناسی ارشد( کارشناسی
  .دهد میاز نمره نهایی آزمون را تشکیل % 20نمره کل معدل کل  -تبصره
با توجه به میانگین  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاههاي متفاوت  معدل -13ماده 

  .شود می) نرمالیزه( اجرایی همتراز هیأتمعدل هر دانشگاه در صورت لزوم توسط 
نمـرات کامـل کارشناسـی    ، چنانچه تا تاریخ اخذ معدل توسط سازمان سـنجش  - تبصره

  .شود میمعدل از کل واحدهاي گذرانده شده گرفته ، گان اعالم نشده باشدکنند شرکت
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تخصصی آزمون در هـر رشـته   هاي  حد نصاب امتحان کتبی توسط کمیته -14ماده 
  .رسد می تصویب بهاجرایی  هیأتتعیین و در 

  مراحل گزینش دانشجو - فصل چهارم
ي دانشجویی به تفکیک رشته محل براي هـر سـال حـداکثر تـا     ها ظرفیت -15ماده 

  .گردد میتوسط وزارت به سازمان اعالم ، سه ماه قبل از برگزاري آزمون
ي دانشـجویی را حـداقل شـش مـاه قبـل از      هـا  ظرفیـت معاونت آموزشی  -1تبصره 

 و پژوهشی و نیز معاونت دانشجویی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهبرگزاري آزمون از 
  .کند میاستعالم ) کشور ي اعزام به خارج ازها ظرفیتبراي (

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید حـداکثر ظـرف یـک مـاه      ها دانشگاه -2تبصره 
شوراي دانشـگاه   تأییدي پیشنهادي خود را پس از ها ظرفیت، پس از وصول استعالم فوق

  .دانشگاه یا مؤسسه اعالم نمایند رییساز طریق 
ي دانشـجویی پیشـنهادي را در جلسـات    هـا  ظرفیـت معاونـت آموزشـی    -3تبصره 
و  ها سیاستشوراي معاونان وزارت با شرکت معاون عمرانی در چارچوب » ب«کمیسیون 

و نتیجه را حداکثر سـه مـاه قبـل از برگـزاري      دهد میمصوب مورد بحث قرار ي ها برنامه
  .نماید می ارایه عالی آموزشآزمون به وزیر فرهنگ و 

در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور اعـالم   ها ظرفیتچنانچه  -4تبصره 
  .شود میي سال قبل اعمال ها ظرفیت ،نگردد

پذیرش دانشجو نتایج آزمون سراسري و معدل کل تحصـیلی  علمی مالك  -16ماده 
  .باشد می نامه آیینداوطلب مطابق مواد موضوع فصل سوم این 

بـا توجـه بـه    ، کسـب شـده  علمـی  گزینش نهایی بر مبناي کل امتیـازات   -17ماده 
انجـام  عمومی رشته و محل تعیین شده توسط داوطلبان پس از احراز شرایط ي ها اولویت

  .شود می
نتایج نهایی توسط سازمان سنجش در نیمـه اول شـهریور مـاه هـر سـال       -18ماده 

  .گردد میاعالم 
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  اجراي آزمون -فصل پنجم
  .باشد میزمون برگزاري آ مسؤولسازمان سنجش آموزش کشور  -19ماده 
 منظـور  بـه اجرایی آزمون کارشناسی ارشد و دکتراي اعزام به خـارج   هیأت -20ماده 

الزم ي هـا  تصـمیم و اتخاذ  نامه آییننظارت بر حسن اجراي ، ریزي برنامه، ایجاد هماهنگی
  :شود میبا عضویت مقامات ذیل تشکیل 

  ؛)هیأت رییس( سازمان سنجش آموزش کشور رییسمعاون وزیر و  )الف
  ؛عالی آموزشمعاون آموزشی وزارت فرهنگ و  )ب
  ؛عالی آموزشمعاون دانشجویی وزارت فرهنگ و  )ج
بـه انتخـاب    ربـط  ذي عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهنفر از معاونان آموزشی  5 )د

کـه از طریـق معـاون آموزشـی وزارت بـه وزیـر فرهنـگ و         هـا  دانشـگاه معاونان آموزشی 
  ؛شوند میپیشنهاد  عالی آموزش

  .عالی آموزشبه انتخاب وزیر فرهنگ و  نظر صاحبسه نفر  )ه
بـراي مـدت    عـالی  آموزشبه حکم وزیر فرهنگ و ) د و ه( اعضاي بندهاي -1تبصره 

  .انتخاب و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. شوند مییک سال منصوب 
و  هـا  سیاسـت اصولی براي اجراي ي ها تصمیماتخاذ ، اجرایی هیأتوظایف  -21ماده 

، هـا  آزمـون الزم در برگزاري هر چه بهتر ي ها هماهنگیمصوب وزارت و ایجاد ي ها برنامه
تعیـین حـد   ، ي امتحانیها سؤالصالحیت طراحان سؤال و نظام نمره دادن به انواع  تأیید

ي مراحـل مختلـف آزمـون در    ها بندي زمان، نصاب قبولی در هر امتحان و در نمره نهایی
طراحان سؤال و همکاران اجرایـی  هاي  الزحمه حقو تعیین میزان  نامه آیینچارچوب این 

  .باشد می ها دانشگاهآزمون در 
یی به سؤاالت داوطلبـان و سـایر مراجـع    گو پاسخ مسؤولسازمان سنجش  -22ماده 

  .خواهد بود
مطبوعـاتی در ایـن   هاي  م مصاحبهو انجاها  و آگهیها  صدور کلیه اطالعیه -23ماده 

  .موارد فقط بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است
اسـتخراج و  ، گـزینش دانشـجویان  ، ها آزمونمربوط به برگزاري ي ها هزینه -24ماده 

اعالم نتایج از محل اعتبارات سازمان سنجش آموزش کشور در چارچوب مقررات مصوب 
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  .قابل پرداخت است

  ضوابط متفرقه -فصل ششم
تحصـیالت تکمیلـی طبـق    ي هـا  دورهپـذیرش رزمنـدگان و آزادگـان در     -25ماده 

  .شود میوزیران انجام  هیأتو  مصوبات مجلس شوراي اسالمی
کارشناسان آموزشـی  ، تسهیالتی که براي ادامه تحصیل مربی آموزشیاران -26ماده 

  .شود میمصوب اجرا  يها نامه آیینو مربیان در نظر گرفته شده حسب مورد طبق 
کشـور بـا توجـه بـه     رسـمی  ي هـا  دسـتگاه پذیرش دانشـجویان بورسـیه    -27ماده 

 9بنـد و   4مـاده و   27در  نامـه  آیـین ایـن  . گیـرد  میمصوب وزارت صورت ي ها نامه آیین
وزیر فرهنـگ و   تصویب بهشوراي معاونان  14/5/70تبصره پس از بررسی در جلسه مورخ 

  .رسید عالی آموزش
  

مصطفی معین -عالی آموزش فرهنگ و وزیر  
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ي ها آزمون ریزي برنامهتشکیل کمیته مطالعه و  نامه آیین
  20/6/1375صوب م تحصیالت تکمیلی و اعزام

  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز
ي تحصیالت تکمیلـی و اتخـاذ   ها آزموننظارت بر حسن اجراي ، ریزي برنامه منظور به

» ي تحصـیالت تکمیلـی و اعـزام   ها آزمون ریزي برنامهکمیته مطالعه و «ي الزم ها تصمیم
  :شود میتشکیل  نامه آیینمطابق با این 

  :متشکل از اعضاي زیر است، کمیته -1ماده 
  ؛)ریاست عالی کمیته( عالی آموزشوزیر فرهنگ و  )الف
  ؛)کمیته رییس( سازمان سنجش و آموزش کشور رییس )ب
  ؛وزارتپژوهشی و دانشجویی ، معاونان آموزشی )پ
  ؛معاونان اجرایی و پژوهشی سازمان سنجش )ت
  ؛عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهسه نفر از معاونان آموزشی  )ث
سازمان سنجش و تصـویب وزیـر فرهنـگ و     رییسبه پیشنهاد  نظر صاحبدو نفر  )ج

  .عالی آموزش
و  هـا  دانشـگاه معاونـان آموزشـی   عمـومی  در نشسـت  » ث«اعضـاي بنـد    -1تبصره 
یی که در مقاطع تحصیالت تکمیلـی فعالیـت   ها دانشگاهو از میان  عالی آموزشمؤسسات 

  .شوند میانتخاب  ،دارند
و حکم  شوند میبراي مدت دو سال انتخاب » ج«و » ث«اعضاي بندهاي  -2تبصره 

انتخاب مجدد ایـن اعضـا بالمـانع    . شود میصادر  عالی آموزشآنان توسط وزیر فرهنگ و 
  .است

بـراي   ربـط  ذين مسـؤوال از  دتوانـ  میکمیته  رییس، بسته به نوع موضوع -3 تبصره
  .آورد عمل بهشرکت در جلسه و اظهار نظر دعوت 
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  :وظایف کمیته عبارت است از -2ماده 
ي تحصیالت تکمیلی در چارچوب ها آزمونبرگزاري ي ها شیوهبررسی و تصویب  )الف

  ؛مقررات مصوب
گان در چـارچوب مقـررات   کننـد  شـرکت علمـی  بررسی و تصویب روش گـزینش   )ب
  ؛مصوب
  ؛ها آزمون سؤاالتبررسی و تصویب ضوابط انتخاب طراحان  )پ
  ؛)در صورت لزوم( ها رشتهتعیین حد نصاب قبولی براي  )ت
پیشـنهادهاي الزم بـراي بهبـود     ارایهو  ها آزمونارزیابی مستمر از نحوه برگزاري  )ث

  ؛وضعیت
از طرف وزارت و یـا سـازمان سـنجش بـه      که موارديمون بررسی و اظهار نظر پیرا )ج

  .شود میکمیته ارجاع 
داخلی کمیته در اولین جلسه که با حضور وزیـر   نامه آیینبررسی و تصویب  -3ماده 
تغییـر بعـدي در    هرگونـه و  گیـرد  مـی صـورت  ، شـود  مـی تشکیل  عالی آموزشفرهنگ و 

  .استپذیر  امکان گردد میداخلی فقط در جلساتی که با ریاست وزیر تشکیل  نامه آیین
وزیـر محتـرم    تصویب به 20/6/1375در سه ماده و سه تبصره در تاریخ  نامه آییناین 

  .شود میمصوب قبلی در این زمینه  نامه آیینرسید و جایگزین  عالی آموزشفرهنگ و 
  

هاشمی گلپایگانیسیدمحمدرضا  -عالی آموزش فرهنگ و وزیر  
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 10/12/77صوب م ي خارجیها زبانبرگزاري آزمون  نامه آیین
  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز

و وظـایف کلـی    هـا  هـدف از مجموعه  6و 1 در جهت انجام وظایف مذکور در بندهاي
آزمـون  ، نامـه  آیـین طبق مفـاد ایـن   ، سازمان سنجش آموزش کشور اساسنامهمندرج در 

» سـازمان «سازمان سنجش آمـوزش کشـور کـه از ایـن پـس       وسیله بهي خارجی ها زبان
  .گردد میبرگزار ، شود مینامیده 

ي در کشـور  آمـوز  زبانایجاد زمینه تقویت و توسعه ، هدف از برگزاري آزمون -1ماده 
دانشــجویان و ، انآمــوز دانــشو فــراهم آوردن امکــان ســنجش توانــایی و دانــش زبــانی 

  .است) ...و آلمانی ، فرانسه، انگلیسی( یالملل بینمختلف  يها زبانگان در آموخت دانش
) ...و گـان  آموخت دانـش ، دانشـجویان ، انآموز دانشاعم از ( انمند عالقهکلیه  -2ماده 

و عمـومی  شـرایط  . ي خـارجی مـورد نظـر شـرکت نماینـد     هـا  زبـان در آزمون  ندتوان می
  .رسد میاختصاصی هر آزمون در آگهی ثبت نام به اطالع داوطلبان 

سراسري است که در فواصل زمانی معین و بـا   صورت بهبرگزاري این آزمون  -3ماده 
اعـزام بـه   : يهـا  آزمـون در  دتوانـ  مینتایج آزمون زبان . شود میاعالم قبلی سازمان انجام 

کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسـی  ، دکتري داخلي ها دورهورود به ، خارج از کشور
ؤسسات و نهادهاي دولتی و غیردولتی و نظایر آن مورد اسـتفاده قـرار   و یا استخدام در م

  .گیرد می
سازمان ، در حد قابل قبول، در صورت وجود متقاضی در کشورهاي خارجی -تبصره

امتحـانی دایـر   هـاي   در آن کشورها نیز حـوزه ، هم زمان با برگزاري آزمون داخل دتوان می
  .نماید

کارنامه نتایج کـه حـاوي   . مدت اعتبار نتیجه آزمون حداکثر تا دوسال است -4ماده 
ــعیت  ــی وض ــت   علم ــار آن اس ــدت اعتب ــر و م ــورد نظ ــون م ــرد در آزم ــه ، ف ــراي کلی ب
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  .گیرد میقرار آنها  گان صادر و در اختیارکنند شرکت
بـا  ، حدنصاب مورد قبول توسط مؤسسات اسـتفاده کننـده از نتـایج آزمـون     -تبصره
  .شود میتعیین و اعالم ، ازمانمشورت س
اعتبار آزمـون در صـورت لـزوم بـه برقـراري       يبراي اعتال دتوان میسازمان  -5ماده 

اقـدام  ، ربط ذيی در چارچوب قوانین و مقررات الملل بینبا مؤسسات مشابه   ارتباط علمی
  .مربوط به آزمون مبادرت نمایدي ها زمینهو به تبادل اطالعات در 

برگـزاري  ، انتشار آگهـی ثبـت نـام   ، و اختصاصی الزمعمومی تعیین شرایط  -6ماده 
تعبیر و تفسیر نتایج و موارد  ،آنها یی بهگو پاسختهیه و تدوین سؤاالت و راهنماي ، آزمون

  .دیگر بر عهده سازمان است
واحدهاي تشـکیالتی و کارشناسـی الزم بـراي انجـام ایـن      ، حسب ضرورت -تبصره

  .ایجاد خواهد شد یت در سازمانمأمور
وزیـر فرهنـگ و    تصـویب  بـه  10/12/77تبصره در تاریخ  3ماده و  6در  نامه آییناین 
  .رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست عالی آموزش

  
مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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مربوط به بررسی ي ها هزینهقانون اصالح قانون راجع به 
  در خارج از کشورپرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی 

  مجلس شوراي اسالمی 27/7/1365مصوب 
ي هـا  هزینـه بابـت   شود میاجازه داده  عالی آموزشبه وزارت فرهنگ و  -ماده واحده

مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج از کشـور و صـدور کارنامـه    
ي دار خزانـه دانشجویان دریافت و بـه حسـاب    يریال از اولیا 5000هر سال ، ارزي ایشان

  .کل منظور نماید
قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده در جلسـه روز یکشـنبه بیسـت و هفـتم مهرمـاه        

 8/8/1365تصـویب و در تـاریخ    و سیصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمی هزار یک
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه 

  
اکبرهاشمی رفسنجانی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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و  ها دانشگاهپذیرش دانشجویان خارجی در  نامه آیین
وزراي  مصوب اسالمی ایرانجمهوري  عالی آموزشمؤسسات 
  درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و 

  مقدمه
با کشـورهاي دیگـر    اسالمی ایرانفرهنگی جمهوري علمی و  گسترش روابط منظور به

اسـالم بـه جوانـان     بینـی  جهانجهان و عرضه بخشی از امکانات تحصیلی کشور براساس 
و مستضـعف و فـراهم آوردن تسـهیالت     مستعد سایر کشورها خصوصاً کشورهاي اسالمی

ی امـام  المللـ  بـین دانشـگاه   تأسیسبه استناد قانون  براي شناساندن بهتر انقالب اسالمی
ــی ــورخ ) ره( خمین ــالمی  19/10/62م ــوراي اس ــس ش ــورخ ، مجل ــوبه م  10/2/71و مص

انقـالب   عـالی  شـوراي  12/3/71تبلیغات خارجی و مفاد مصوبه جلسه مـورخ   عالی شوراي
با  باشند میبه تحصیل در ایران  مند عالقهفرهنگی همه ساله تعدادي از اتباع خارجی که 

ي ورودي در هـا  زمـون آتوجه بـه ضـوابط و مقـررات زیـر در دو نوبـت بـدون شـرکت در        
  .شوند میپذیرفته  اسالمی ایرانجمهوري  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  شرایط پذیرش -1ماده 
در کشـور مربـوط    صـالح  ذيمراجـع   تأییدداشتن حداقل دیپلم متوسطه که به  )الف

  .رسیده باشد و معادل دیپلم کامل متوسطه در ایران شناخته شود
متقاضیان کشـورهایی کـه ارزش دیـپلم آنـان بـا ارزش دیـپلم متوسـطه         -1تبصره 

تکمیلـی بـه میـزان    ي هـا  دورهپـس از گذرانـدن    کند میبرابري ن اسالمی ایرانجمهوري 
ی امام خمینی و پس از موفقیت در گذرانـدن  الملل بینمدت تعیین شده از سوي دانشگاه 

  .شوند میي معین معرفی ها دانشگاهدروس پیش دانشگاهی براي ادامه تحصیل به 
ــره  ــور     -2تبص ــارج از کش ــران در خ ــطه ای ــدارس متوس ــه از م ــارجی ک ــاع خ اتب

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در  نامـه  آیـین برابـر مفـاد ایـن     ندتوان می اند شده التحصیل فارغ
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  .ایران ادامه تحصیل دهند عالی آموزش
از  انـد  شـده  التحصـیل  فارغاتباع خارجی که از مدارس داخل کشور ایران  -3تبصره 
  .بوده و تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود مستثنا نامه آیینشمول این 
فرزندان نمایندگان سیاسی خارجی که در ایـران تحصـیالت خـود را بـه      -4تبصره 

شـوراي پـذیرش از    تأییـد وزارت امـور خارجـه و    تأییدبنا به پیشنهاد و اند  اتمام رسانده
  .خواهند بود مستثنا 3شمول تبصره 

ن خارجی که در مدارس وابسته به کشـورهاي خـارجی در   التحصیال فارغ -5تبصره 
  .را خواهند داشت نامه آیینحق استفاده از این  اند کردهایران تحصیل 

یا معادل آن در مقطع تحصـیلی دیـپلم متوسـطه     20از  5/12داشتن معدل کل  )ب
هنـر و  ، کشـاورزي ، علـوم انسـانی  ي هـا  رشـته رود به مقاطع کاردانی و کارشناسی براي و

فنـی و  ، معماري، علوم پایهي ها رشتهیا معادل آن براي ورود به  20از  14حداقل معدل 
مهندسی و پزشکی در مقاطع کارشناسی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشـد پیوسـته و   

  .ناپیوسته و دکتراي عمومی
اسـالمی  ي جمهـوري  هـا  دانشـگاه از  نامـه  آییناع خارجی که برابر این اتب -6تبصره 

در مقـاطع بـاالتر ادامـه     نـد توان مـی با توجه بـه شـرایط زیـر     اند شده التحصیل فارغ ایران
  :تحصیل دهند

هنر و کشـاورزي و معـدل   ، علوم انسانیي ها رشتهدر  16داشتن حداقل معدل  -1-1
متناسب با رشـته  ي ها رشتهدر ( دوره کارشناسی ارشدبراي ورود به  ها رشتهدر سایر  15

  ).تحصیلی در دوره کارشناسی
دکتـراي تخصصـی و دکتـري    ي ها دورهبراي ورود به  16داشتن حداقل معدل  -1-2

در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشـد و کسـب پـذیرش از دانشـگاه     
  .محل تحصیل

پـذیرش دانشـجو از خـارج از کشـور      نامـه  آیینکلیه دانشجویانی که به استناد  -1-3
کارشناسی ارشد و یا دکترا در حد مطلوب مدت ، و در مقطع کارشناسی اند شدهپذیرفته 

 اسـالمی ایـران  ي جمهـوري  هـا  دانشـگاه تحصیل برابر مقررات جـاري مقطـع مربـوط از    
تقاضـاي ادامـه   ، ان سال فراغت از تحصـیل در هم که در صورتی اند گردیده التحصیل فارغ
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  .تحصیل در مقطع باالتر را داشته باشند از شرط سنی معاف هستند
از حد نصاب تعیین شـده در   تر پاییندر شرایط استثنایی قبول میانگین  -7تبصره 

  .کلیه مقاطع تحصیلی منوط به موافقت شوراي هماهنگی پذیرش خواهد بود
یـا وزارت   ربـط  ذي در کشـور  اسالمی ایرانیه از نمایندگی جمهوري تأییدداشتن  )ج

  .در مورد صالحیت داوطلب اسالمی ایرانامور خارجه جمهوري 
پزشـک   تأییدمعتبر صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر به  نامه گواهیداشتن  )د

  .معتمد نمایندگی وزارت امور خارجه در کشور متبوع داوطلب
ي هــا دورهنفــر اســتاد محــل تحصــیل بــراي پــذیرش در   2رفــی از دارنــدگان مع )ه

  .کارشناسی ارشد و دکتري در اولویت قرار دارند
هزینـه زنـدگی و پرداخـت شـهریه      تـأمین داشتن گواهی دال بر تمکن مالی براي  )و

در کشـور مربـوط یـا     اسـالمی ایـران  نمایندگی جمهـوري   تأییدساالنه دانشگاهی که به 
  .رسیده باشد اسالمی ایرانجمهوري  وزارت امور خارجه

از شمول بنـد   شوند میدانشجوي بورسیه انتخاب  عنوان بهداوطلبانی که  -8تبصره 
  .باشند می مستثنا »و«

دریافـت  ( اعطاي بورس تحصیلی بر حسـب مـورد شـامل بورسـیه کامـل      -9تبصره 
و ) شـهریه تحصـیلی  مقرر به انضمام معافیت از پرداخت اجاره بهاي خوابگاه و ي ها کمک

  .معاف از پرداخت شهریه تحصیلی خواهد بود صورت بهیا 
مبلغ مربوط به کمک هزینه مسکن دانشجویانی که از خوابگـاه دانشـگاه    -10تبصره 

مربـوط بـه حسـاب آن    ي هـا  وزارتخانـه توسط امور مالی  کنند میمحل تحصیل استفاده 
  .دانشگاه واریز خواهد شد

ي ایـران بایـد داراي   هـا  دانشـگاه متقاضیان در هنگام ارسال تقاضـاي تحصـیل در    )ز
  :زیر باشند ترتیب بهشرایط سنی 

در مورد داوطلبان رشته زبـان و  ( سال براي دارندگان دیپلم متوسطه 22حداکثر  - 1
 25بیمـه اکـو    عـالی  آموزشو رشته بیمه مؤسسه  الهیاتسال و رشته  28ادبیات فارسی 

  .کاردانی و کارشناسیي ها دورهتحصیل در براي ) سال
بـراي  ) سـال  30 الهیـات ( سال بـراي دارنـدگان مـدرك کارشناسـی     28حداکثر  - 2
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  .تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
در مـورد داوطلبـان   ( سال براي دارنـدگان مـدرك کارشناسـی ارشـد     33حداکثر  - 3

  .براي تحصیل در دوره دکترا) سال 35 الهیاتتحصیل در رشته 
ــره  ــات فارســی در   -11تبص ــان و ادبی ــان تحصــیل در رشــته زب ي هــا دورهداوطلب

  .کارشناسی ارشد و دکترا از شرایط سنی معاف هستند
  نحوه درخواست پذیرش -2ماده 

دانشجویان خارجی اعـم از متقاضـیان مقـیم    ي ها درخواستمرجع بررسی اولیه  )الف
ایـران   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهایران یا خارج از کشور براي ادامه تحصیل در 

  1.باشد می) ره( ی امام خمینیالملل بیندانشگاه 
 ی امام خمینـی الملل بینو دانشگاه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت امور خارجه

و  هـا  دانشـگاه ممکن اطالعات و شرایط الزم براي ادامـه تحصـیل در    هاي راهاز کلیه ) ره(
  .رسانند را به آگاهی متقاضیان می اسالمی ایرانجمهوري  عالی آموزشمؤسسات 

دریافت کننده تقاضـاي داوطلبـان بایـد پرسشـنامه و     ي ها زمانساکلیه  -12تبصره 
الزم بـه دانشـگاه مـذکور ارسـال     هـاي   مدارك دریافتی را مستقیما براي انجام رسـیدگی 

  .دارند
پـذیرش بـه   ي هـا  هیـأت شوراي پذیرش در صـورت احتیـاج بـه اعـزام      -13تبصره 

کشورهاي دیگر بر حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد و در این صورت نیـازي  
  .نخواهد بودعلمی فوق در کمیته هاي  به طرح مجدد پرونده

ي درباره آن گیر تصمیمداوطلبان خارجی و ي ها درخواستمرجع رسیدگی نهایی  )ب
 عـالی  آمـوزش ت فرهنـگ و  که در حـوزه معاونـت دانشـجویی وزار   علمی بر عهده کمیته 

 ی امـام خمینـی  الملل بیندبیرخانه کمیته مذکور در دانشگاه . خواهد بود شود میتشکیل 
  .باشد می) ره(

دانشــگاه ، در صــورت موافقــت شــوراي پــذیرش، در مــوارد اســتثنایی -14تبصــره 
متقاضیانی را که مـدعی گذرانـدن دروسـی در کشـور خـود      ) ره( ی امام خمینیالملل بین

                                                                                                                                               
  2بند ب الحاقی به ماده  -1
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براي تعیین سطح تحصیالت به دانشگاه معرفی خواهد کرد و نسبت بـه پـذیرش    اند بوده
اقـدام خواهـد نمـود ولـی      باشـد  مـی الزم  تأییدداوطلبانی که مدارك تحصیلی آنان فاقد 

 ارایـه و ریز نمرات نامبردگان در دانشگاه محل تحصیل موکول بـه   دانشنامهتحویل اصل 
  .خواهد بود صالح ذيتصدیق مراجع  و تأییدمدارك تحصیلی قبلی با 

  -3ماده 
شوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی در ابتداي اردیبهشت ماه هر سال  )الف

تحصیلی و هـر کشـور را مشـخص خواهـد     ي ها رشتهتعداد و سهمیه پذیرش سالیانه در 
  .کرد

را ها  مرتب و ظرف یک ماه پرسشنامه طور به) ره( ی امام خمینیالملل بیندانشگاه  )ب
بررسی صالحیت داوطلبان که بر حسـب نیـاز و حـداقل    هاي  و در کمیته کند میبررسی 

یک بار در ماه با شرکت مدیران کل ادارات کـل دانشـجویان داخـل وزارتـین فرهنـگ و      
 صـالح  ذيدرمان و آموزش پزشـکی و نماینـدگان سـایر مراجـع     ، و بهداشت عالی آموزش

اول و تـا   سـال  نـیم و نتیجه را تا پایان خرداد مـاه بـراي    نماید میمطرح  شود میل تشکی
  .رساند دوم سال تحصیلی بعد به اطالع داوطلبان می سال نیمپایان آذرماه براي 

) ره( ی امـام خمینـی  المللـ  بیندانشگاه ، ي رسیدهها درخواستهم زمان با بررسی  )ج
 صـالح  ذيمتقاضیان براي ادامه تحصـیل در ایـران از مراجـع    عمومی در مورد صالحیت 

  .کند میاستعالم 
در جلسه کمیته فوق  صالح ذينماینده مراجع  تأییددر صورت حضور و  -15تبصره 

  .نیازي به استعالم صالحیت اخالقی داوطلب از سوي دانشگاه نیست
، ارشـد پیوسـته  کارشناسـی  ، کارشناسـی ، پذیرش دانشجو براي مقـاطع کـاردانی   )د

  .باشد میدکترا و دکتراي تخصصی ، کارشناسی ارشد
باید مکاتبـات الزم بـراي اعـالم پـذیرش بـه      ) ره( ی امام خمینیالملل بیندانشگاه  )ه

داوطلبان را انجام دهد و نتیجه را براي ارسال بلیط هواپیمـا بـه ادارات کـل دانشـجویان     
درمـان و آمـوزش پزشـکی اعـالم     ، شتو وزارت بهدا عالی آموزشداخل وزارت فرهنگ و 

بمحض حضـور  . نماید و فتوکپی درخواست و مدارك تحصیلی و اطالعات الزم را بفرستد
موضوع باید بـه ادارات کـل دانشـجویان    ) ره( ی امام خمینیالملل بیندانشجو در دانشگاه 

  .درمان و آموزش پزشکی اعالم گردد، و بهداشت عالی آموزشداخل وزارتین فرهنگ و 
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  :شرایط ادامه تحصیل -4ماده 
  ؛نامه آییندارا بودن شرایط کلی پذیرش مندرج در این  )الف
  ؛گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزش زبان فارسی )ب

داوطلـب زبـان فارسـی را بدانـد بـه تشـخیص دانشـگاه         کـه  صورتیدر  -16تبصره 
  .بوداز گذراندن دوره مذکور معاف خواهد ) ره( ی امام خمینیالملل بین

ي مختلـف  هـا  گـروه شرکت در دوره پیش دانشـگاهی و کسـب امتیـازات الزم در     )ج
تحصیلی پذیرش قطعی هر داوطلب مشروط بر یادگیري زبان فارسی و موفقیـت در دوره  

در صورت عدم موفقیت در دروس پیش دانشگاهی از دانشـجو  . باشد میپیش دانشگاهی 
  ؛نخواهد آمد عمل بهامتحان مجدد 

) ره( ی امام خمینیالملل بینو تصدیق دانشگاه  تأییدچنانچه دانشجو به  -17تبصره 
  .شود مینیازي به گذراندن دوره پیش دانشگاهی نداشته باشد از طی دوره مذکور معاف 

تحصــیلی توســط دانشــجویان  ســال نــیمپرداخــت شــهریه مقــرر در ابتــداي هــر  )د
  ؛غیربورسیه به دانشگاه محل تحصیل

میزان شهریه داوطلبانی که به هزینه شخصی خواهان ادامه تحصـیل در   -18تبصره 
براي هر رشته و هـر   باشند می اسالمی ایرانجمهوري  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

فرهنگ ي ها وزارتخانهدوره در هر سال تحصیلی با پیشنهاد ادارات کل دانشجویان داخل 
زشکی و تصویب شوراي همـاهنگی پـذیرش   درمان و آموزش پ، و بهداشت عالی آموزشو 

  .دانشجویان خارجی مشخص خواهد شد
تحصیلی که به اطالع وي رسـیده اسـت    سال نیمپذیرش دانشجو فقط براي همان  )ه

معتبر است و عدم مراجعه غیرموجه داوطلب در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصـیل  
مرجع رسیدگی به درخواست داوطلـب   ؛وي تلقی شده و حقی براي او ایجاد نخواهد کرد

  ؛و تعیین موجه بودن یا نبودن بر عهده دانشگاه مذکور است) ره( یالملل بیندانشگاه 
گروه آموزشی و مقطـع تحصـیلی تعیـین شـده     ، دانشجوي خارجی در همان رشته )و

مجاز به ادامه تحصیل است و تغییر رشته و انتقال ممنوع است مگر در مـوارد اسـتثنایی   
  :زیر خواهد بود ترتیب به که

  :در دوره پیش دانشگاهی -1
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و  شـود  مـی دانشجوي خارجی در دوره پیش دانشگاهی براي گروه تحصیلی پذیرفتـه  
در دوره فـوق تغییـر   . پس از طی دوره مذکور رشته تحصیلی وي مشـخص خواهـد شـد   

ارسـی و  در دوره آموزش زبان ف. گروه امکان ندارد ولی تغییر رشته تحصیلی ممکن است
دوره پیش دانشگاهی بررسی تقاضاي تغییر رشته تحصیلی با کمیتـه بررسـی صـالحیت    

  .است) ره( ی امام خمینیالملل بینمستقر در دانشگاه علمی 
  :پس از دوره پیش دانشگاهی  -2

در موارد استثنایی تغییر رشته تحصـیلی دانشـجویان خـارجی در همـان دانشـگاه و      
ولـی چنانچـه    باشـد  مـی ر بر عهده دانشگاه محل تحصیل گروه آموزشی فقط براي یک با

دانشـگاه پـس از بررسـی و    ، تغییر رشته یا تغییر گـروه آموزشـی بـا انتقـال تـوأم باشـد      
درخواست دانشجویان را براي اقدامات بعدي به ادارات کل دانشـجویان داخـل   ، اظهارنظر

ــراي   عــالی آمــوزشوزارت فرهنــگ و  و وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی ب
  .ي ارسال خواهد کردگیر تصمیم

ي هـا  دورهعادي سال تحصیلی ممنوع است لکن در ي ها سال نیممهمان شدن در  -3
  .تابستانی بالمانع است

دانشجویی و انضباطی دانشگاه محل ، آموزشیي ها نامه آیینرعایت کلیه مقررات و  )ز
  .راتحصیل و مصوبات شو

  :سایر مقررات -5ماده 
و  هـا  دانشـگاه مختلف پس از هماهنگی با ي ها رشتههر سال ظرفیت پذیرش در  )الف

و  عـالی  آمـوزش پذیرنده بر حسب مـورد توسـط وزارت فرهنـگ و     عالی آموزشمؤسسات 
درمان و آموزش پزشکی به شوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی اعالم ، بهداشت

  .گردد می
  .در شهرهاي زیر است ترتیب به ها دانشگاهاولویت پذیرش در  -19تبصره 

  تبریز -6مشهد  -5شیراز  -4اصفهان  -3تهران  -2قزوین   -1
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه تحصیل دانشجویان خـارجی در   -20تبصره 

  .شوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی است تصویب بهشهرهاي دیگر منوط 
تبـدیل روادیـد و صـدور پروانـه اقامـت و پروانـه خـروج و ورود مجــدد         در مـورد  )ب

دانشجویان خارجی پذیرفته شـده حسـب مـورد توسـط ادارات کـل وزارتـین فرهنـگ و        



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   598

 

  .و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهد شد عالی آموزش
مـاه قبـل از انقضـاي مهلـت      2دانشجوي خارجی موظف اسـت حـداقل    -21تبصره 

نشجویی از دانشگاه محل تحصیل خـود تقاضـاي تمدیـد پروانـه اقامـت کنـد و       اقامت دا
  .دانشگاه باید در مهلت مقرر در این زمینه اقدام نماید

ریز نمرات و مدارك تحصیلی دانشـجویان خـارجی واجـد شـرایط پـس از اتمـام        )ج
  .تحصیالت به آنان اعطا خواهد شد

فـوق برنامـه دانشـجویان خـارجی     ي هـا  فعالیـت براي امور فرهنگی و  ریزي برنامه )د
بـا همکـاري نهـاد    ) ره( ی امام خمینیالملل بینتوسط کمیته فرهنگی متشکل از دانشگاه 
و سازمان فرهنـگ  ) ره( ی امام خمینیالملل بیننمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 

  .پذیرد میصورت  و ارتباطات اسالمی
فوق برنامه توسط سازمان فرهنـگ  ي ها فعالیتردو و ا، بودجه مورد نیاز امور فرهنگی

درمـان و آمـوزش   ، و وزارت بهداشـت  عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و ، و ارتباطات اسالمی
  .خواهد شد تأمیندولتی و غیرانتقاعی غیر يها دانشگاهپزشکی و حسب مورد 

پذیرنده دانشجوي  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاههماهنگی با کلیه  –22تبصره 
خارجی از هر حیث حسب مـورد بـر عهـده ادارات کـل امـور دانشـجویان داخـل وزارت        

  .درمان و آموزش پزشکی است، و وزارت بهداشت عالی آموزشفرهنگ و 
 1/7/75تبصره مصوب ششمین نشسـت مـورخ    22ماده و  5مشتمل بر  نامه آییناین 

 تأییـد بـه   1375 اسفندماه سـال  ریخشوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی در تا
  .درمان و آموزش پزشکی رسیده است، و بهداشت عالی آموزشوزراي فرهنگ و 

و  هـا  دانشـگاه پذیرش دانشجوي خـارجی در هـر یـک از     نامه آییناز تاریخ ابالغ این 
براسـاس مفـاد   صـرفاً   غیردولتی و غیرانتفاعی، ایران اعم از دولتی عالی آموزشمؤسسات 

  .استپذیر  امکان نامه نآییاین 
  

سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
رضا مرندي سیدعلی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
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 اعطاي بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی نامه شیوه
  عالی آموزشفرهنگ و  يوزرا 16/1/79مصوب مورخ 

  پزشکی درمان و آموزش، و بهداشت
بـه تعـدادي از داوطلبـانی کـه     ، توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سـاالنه کشـور  با 

و  هـا  دانشـگاه پذیرش دانشجویان غیرایرانی واجد شـرایط تحصـیل در    نامه آیینبراساس 
طبـق مفـاد ایـن     ،شـوند  مـی شـناخته   اسالمی ایـران جمهوري  عالی آموزشي ها مؤسسه

  .گردد میبورس تحصیلی اعطا ، نامه شیوه
  اسالمی ایرانانواع بورس تحصیلی دولت جمهوري  -1ماده 

  .باشد مییکی از دو نوع بورس تحصیلی زیر قابل اعطا 
و معافیـت از پرداخـت    نامـه  شـیوه مقـرر در ایـن   ي ها کمکپرداخت  )بورس نوع الف

  ؛شهریه تحصیلی تعیین شده
  .معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی تعیین شده )بورس نوع ب

  شرایط اعطاي بورس به دانشجویان -2ماده 
 عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهبه تعدادي از پذیرفته شدگان قطعی تحصیل در 

بـا در  ، در صورت دارا بودن صالحیت عمومی اسالمی ایراندر آغاز تحصیل در جمهوري 
  .گردد میاعطا  »ب«یا » الف«زیر بورس تحصیلی نوع ي ها اولویتنظر داشتن 

  ؛و در حال توسعه ویان کشورهاي اسالمیدانشج )الف
  ؛سهمیه مصوب سالیانه هر کشور )ب
  ؛سابقه تحصیلی مطلوب دانشجویان )پ
  .براي تبادل دانشجو ها دولتفرهنگی بین هاي  موافقت نامه )ت

بورس آنان براي مـدت  » ب«تشویق دانشجویان ممتاز بورسیه نوع  منظور به -تبصره
  .باشد می» الف«معین قابل تبدیل به نوع 
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مرجـع  ، در کشـور  ربـط  ذيي اجرایـی  هـا  دسـتگاه هماهنگی بین  منظور به -3ماده 
 -شـوراي علمـی  ، به داوطلبان غیرایرانـی  اعطاي بورس تحصیلی دولت جمهوري اسالمی

ویان غیرایرانـی متشـکل از مـدیران کـل امـور دانشـجویان داخـل وزارت        اجرایی دانشـج 
نماینـده وزارت امـور   ، و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  عالی آموزشفرهنگ و 

نماینـده  ، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطـات اسـالمی  ، نماینده وزارت اطالعات، خارجه
 ریـیس . خواهد بـود  دانشگاه آزاد اسالمی و نماینده) ره( ی امام خمینیالملل بیندانشگاه 

  .باشد می عالی آموزششورا مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و 
کشـور   عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهاعطاي بورس تحصیلی از سوي  -تبصره

خـارج   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدو جانبه با علمی هاي  نامه موافقتکه در قالب 
عمـومی  بدیهی است صالحیت . این شورا ندارد تصویب بهنیازي ، پذیرد میاز کشور انجام 

پذیرش دانشجویان  نامه آیینباید براساس  این دانشجویان در بدو پذیرش نیز میعلمی و 
  .غیرایرانی انجام پذیرد

  »الف«و تسهیالت اعطایی به دانشجویان بورسیه نوع  ها کمک -4ماده 
  ؛ه تحصیلیکمک هزین - 1
بــراي دانشــجویانی کــه از خوابگــاه دانشــجویی اســتفاده ( کمـک هزینــه مســکن  - 2

  ؛)کنند مین
براي مردان و زنان دانشجو که همسر و فرزندان تحـت تکفـل   (تأهل  کمک هزینه - 3
  ؛)دارند
  ؛)فرزند به سرپرست خانواده 2حداکثر تا ( کمک هزینه فرزند - 4

، 1از مزایاي بندهاي ، ندتوان میندانشجویان در طی دوره مرخصی تحصیلی  -تبصره
شوند و مبالغی که احتماالً به حساب آنان واریـز شـده باشـد بایـد مسـترد       مند بهره 3، 2

  .گردد
  ؛کمک هزینه آموزشی -5

مطبوعـات و  ، بن کتاب یا نقدي براي تهیه کتاب صورت بهسالی یک بار مبلغ معینی 
  .گیرد میدر اختیار دانشجویان قرار اي  استفاده از امکانات رایانه

  ؛نامه پایانکمک هزینه تهیه  -6
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و دکتراي اي  دکتراي حرفه، کارشناسی ارشدي ها دورهدر  نامه پایانپس از اخذ واحد 
بـه دانشـجویان پرداخـت     نامـه  پایـان مبلغ معینی بابت کمک به تهیه و تکثیر ، تخصصی

  .شود می
  .کمک هزینه سفر -7

اسالمی ط هواپیماي عزیمت دانشجویان و خانواده آنان به جمهوري پرداخت بهاي بلی
عالوه بـر  . باشد میبر عهده وزارت ، و بازگشت آنان به کشورشان در پایان تحصیالت ایران
در صورت موفقیت در امر تحصیل بنا به تشخیص معاونـت   ندتوان میاین دانشجویان ، این

شـان بـه هزینـه     بـه همـراه خـانواده   ، تحصیلییک نوبت در هر مقطع ، دانشجویی وزارت
  .به اولین مقصد در کشور خویش مسافرت نمایند، مسیرترین  در باصرفه، وزارت

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسـته و بخـش دانشـجویان خـارجی      -1تبصره 
پس از اتمام واحـدهاي معـادل کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد       ترتیب بهدانشگاه تهران 

  .در صورت احراز شرایط فوق براي بار دوم از بلیط رفت و آمد استفاده نمایند ندتوان می
 اي با توجـه بـه طـوالنی بـودن دوره تحصـیل در مقطـع دکتـراي حرفـه         -2تبصره 

 3کمک هزینه سفر این دانشـجویان هـر   ) دامپزشکی و داروسازي، دندانپزشکی، پزشکی(
  .شود میسال یک بار پرداخت 

ي پـیش از دانشـگاه   ها آزمونازگشت به کشور دانشجویانی که در هزینه ب -3تبصره 
  .باشد مین از تحصیل قابل پرداخت صرفاًمحرومان آموزشی و من، شوند میموفق ن

به جاي تهیه بلیط بنا به تشـخیص معاونـت دانشـجویی    ، در موارد خاص -4تبصره 
کمک هزینـه سـفر    عنوان به، با هواپیماشان  بهاي بلیط سفر دانشجویان و خانواده، وزارت

  .باشد میبا رعایت شرایط فوق به دانشجویان قابل پرداخت 
  کمک هزینه تشویقی -8

بنـا بـه   » الـف «پژوهشـی بورسـیه نـوع    علمـی و   دانشجویان ممتاز و موفـق در امـور  
متناسب ، از یک نوبت کمک هزینه تشویقی در سال، تشخیص معاونت دانشجویی وزارت

  .شوند می مند بهرهپژوهشی خود  یاعلمی و  با فعالیت
  عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهو تسهیالت اعطایی به  ها کمک -5ماده 

دوره و دوره پـیش دانشـگاهی    2هزینه برگزاري کالس آموزش زبـان فارسـی تـا     - 1
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در وجـه   اسـالمی ایـران  دانشجویان بورسیه نـوع الـف و ب در آغـاز ورود بـه جمهـوري      
  .گردد میي برگزارکننده پرداخت ها دانشگاهیا دیگر ) ره( امام خمینیی الملل بیندانشگاه 

در آغـاز ورود  ) ب( و) الف( هزینه استقبال و اسکان موقت دانشجویان بورسیه نوع - 2
یـا دانشـگاه پذیرنـده    ) ره( ی امام خمینـی الملل بینبه دانشگاه  اسالمی ایرانبه جمهوري 

  .شود میدیگر پرداخت 
ــار    - 3 ــه امــور رفــاهی و آموزشــی دانشــجویان اعتبــاري در اختی ــراي رســیدگی ب ب

تا طبق ضوابط مصوب معاونـت دانشـجویی    گیرد میي محل تحصیل آنان قرار ها دانشگاه
  .به مصرف برسد عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهوزارت در 

ی دانشجویان فوق برنامه و امور فرهنگي ها فعالیتانجام ، در صورت برگزاري اردو - 4
 گردد میجداگانه اعتباري به دانشگاه محل تحصیل اعطا  صورت بهبورسیه و خانواده آنان 

  .تا در مصارف مورد نظر هزینه گردد
کـه از خوابگـاه دانشـجویی اسـتفاده     ) الـف ( هزینه اسکان دانشجویان بورسیه نوع - 5

تـا   شـود  مـی به میزان کمک هزینه مسکن دانشجویان در وجه دانشگاه پرداخت  کنند می
  .به مصرف امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان برسد

ایـن   5و  4و تسهیالت موضوع مـواد   ها هزینهدر آغاز هر سال میزان کمک  -6ماده 
و  از سـوي معاونـت دانشـجویی وزارت پیشـنهاد    ، تحصیلیي ها دورهبه تناسب  نامه شیوه

  .پس از تصویب وزیر از محل ردیف مربوط قابل پرداخت خواهد بود
  ي از بورس تحصیلیمند بهرهمدت  -7ماده 

دکتـرا  ، حداکثر مدت استفاده از بورس تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشـد 
مساوي با مدت مجاز تحصیل طبق مقررات آموزشی در رشته مربـوط  اي  و دکتراي حرفه

حداکثر تا یک سال ( ت فراگیري زبان فارسی و دروس پیش دانشگاهیبه اضافه طول مد
) مـذکور ي ها دورهبا احتساب ( سال 5/6بوده و براي مقطع کارشناسی حداکثر ) تحصیلی

  .باشد می
دانشجویان بورسیه پس از اتمام مدت استفاده از بورس تا پایان مهلت مقرر  -تبصره
  .گردند مند بهره ها دانشگاهاز امکانات خوابگاهی  ندتوان میتحصیلی 
و همسر و فرزندان آنان تحـت  » ب«و » الف«کلیه دانشجویان بورسیه نوع  -8ماده 
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مصـوب وزارت  هـاي   و حق بیمه آنان طبق تعرفـه  قرارگرفته پوشش بیمه خدمات درمانی
  .درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است، بهداشت

بورسـیه ملـزم بـه رعایـت کلیـه مقـررات و ضـوابط آموزشـی و          دانشجویان -9ماده 
و در  باشـند  مـی محل تحصـیل خـود    عالی آموزشانضباطی جاري در دانشگاه و مؤسسه 

انضـباطی براسـاس گـزارش    ي هـا  نامـه  آیـین صورت عدول از رعایت مقررات آموزشـی و  
  .شد بورس تحصیلی آنان قطع و برابر ضوابط و مقررات رفتار خواهد، دانشگاه
وزیران فرهنـگ   تصویب به 16/1/79تبصره در تاریخ ) 8( ماده و) 9( در نامه شیوهاین 

 االجـرا  الزمدرمان و آموزش پزشـکی رسـیده و از تـاریخ ابـالغ     ، و بهداشت عالی آموزشو 
  .گردد میبوده و کلیه مصوبات مغایر با آن لغو 

  
مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  

محمد فرهادي -مان و آموزش پزشکیوزیر بهداشت، در  
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و  ها دانشگاهسرپرستی دانشجویان غیرایرانی در  نامه آیین
  16/1/79مصوب مورخ  عالی آموزشي ها مؤسسه

  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز
بودجـه سـال    17تبصره » ك«انقالب فرهنگی و بند  عالی شورايبا توجه به مصوبات 

سرپرســتی دانشــجویان ، کــل کشــور در زمینــه پــذیرش دانشــجویان غیرایرانــی  1379
، بهتر امور آموزشی دهی سامانبه منظور  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهغیرایرانی در 

ندیشـه ایـران   رفاهی و فرهنگی این دانشجویان و کمک به آشناسازي آنان با فرهنـگ و ا 
  .گردد میایجاد  نامه آیینطبق مفاد این  اسالمی

  سرپرست دانشجویان -1ماده 
یکـی از  ، پذیرنـده دانشـجویان غیرایرانـی    عالی آموزشدر هر دانشگاه و مؤسسه  )الف
سرپرسـت دانشـجویان    عنـوان  به، با حکم ریاست دانشگاه یا مؤسسهعلمی  هیأتاعضاي 

الزم اسـت سرپرسـت دانشـجویان غیرایرانـی داراي توانـایی      . گردد میغیرایرانی منصوب 
  .باشد نامه آیینکافی براي انجام وظایف مشروحه در این 

ترجیحاً سرپرست دانشجویان غیرایرانی معاون دانشـجویی و   شود میتوصیه  -تبصره
  .ی دانشگاه باشدالملل بینیا مدیر کل دفتر روابط ، فرهنگی

نفر  15بیشتر از آنها  که تعداد دانشجویان غیرایرانییی ها مؤسسهو  ها دانشگاهدر  )ب
دفتر سرپرسـتی دانشـجویان   ، نامه آیینباشد الزم است براي انجام وظایف مندرج در این 

  .به ریاست سرپرست دانشجویان غیرایرانی آن دانشگاه ایجاد گردد
دانشـجویان آن کمتـر از   که تعداد یی ها مؤسسهو  ها دانشگاهدر ، در موارد خاص - تبصره

  .دانشگاه یا مؤسسه است رییستشکیل دفتر سرپرستی منوط به تشخیص ، نفر باشد 15
  شرح وظایف -2ماده 

  :زیر است شرح به ها دانشگاهوظایف دفتر سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در 
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  :امور آموزشی )الف
ر آموزشـی از  تبیین مقررات آموزشی براي دانشـجویان و راهنمـایی آنـان در امـو     - 1

حـذف  ، آشناسازي با مفاهیم حذف و اضـافه ، انتخاب واحد، قبیل انتخاب گرایش مناسب
  .راهنماهاي  دفترچه ارایهمشروط شدن با تشکیل جلسات و ، اضطراري

ایجاد هماهنگی میان استادان راهنمـا و معاونـت آموزشـی بـراي رفـع مشـکالت        - 2
  .آموزشی دانشجویان

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بورسیه همراه با آمار ارزیابی و ارسال مرتب  - 3
  .امور دانشجویان داخل وزارت کل ادارهو اطالعات کامل به 

امور دانشجویان  کل ادارهپیشنهاد به  ارایهبررسی مشکالت تحصیلی دانشجویان و  - 4
  .داخل وزارت

  .کمک آموزشی بر حسب نیاز دانشجویان هاي کالسبرگزاري  - 5
  .گانآموخت دانشمشکالت و انجام امور هماهنگی در رفع  - 6

  :امور رفاهی )ب
  .استقبال از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه - 1
مختلف دانشگاه و آشناسـازي دانشـجویان بـراي اسـتفاده     ي ها بخشهماهنگی با  - 2

  .مناسب از امکانات دانشگاهی
  .دانشگاهمختلف ي ها بخشبراي رفع مشکالت رفاهی دانشجویان در  گیري پیهماهنگی و  - 3
توجه مستمر به وضعیت روحـی و روانـی دانشـجویان و معرفـی آنـان بـه مراجـع         - 4

  .در موارد الزم، مربوط
  .آناني ها خانوادهفراهم کردن تسهیالت مقتضی براي ارتباط متقابل دانشجویان و  - 5
  .آناني ها خانوادهرسیدگی به امور بیمه و درمان دانشجویان و  - 6
 نامـه  شـیوه انشجویان بورسـیه و رعایـت مفـاد    نظارت بر پرداخت منظم مقرري د - 7

  .اعطاي بورس به دانشجویان غیرایرانی
 -تمدیـد اقامـت   -هماهنگی الزم در زمینه امور مربوط بـه تبـدیل پروانـه اقامـت     - 8

  .صدور پروانه خروج و ورود مجدد و لغو پروانه اقامت دانشجویان
  :امور فرهنگی )پ
آشناسازي دانشجویان با فرهنگ و تمدن اسـالم و ایـران از طریـق نمـایش فـیلم       - 1
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  .مختلفي ها جشنوارهو  ها نمایشگاهتشکیل 
  .ایجاد زمینه ارتباط آن با یکدیگر و با دانشجویان ایرانی - 2
 هـاي  فرهنگی و فوق برنامه و آیـین ي ها برنامهفراهم کردن زمینه شرکت آنان در  - 3
  .و مذهبیملّی 
استان محـل  ، سیاحتی براي شناخت بهتر شهرعلمی و  هاي گردش، اردوبرگزاري  - 4

  .اسالمی ایرانتحصیل و شهرهاي دیگر جمهوري 
  .تسهیالت الزم ارایههر کشور و ملّی  کمک به دانشجویان در برگزاري مراسم - 5

کـه بـه علـت کـم بـودن تعـداد        عـالی  آمـوزش ي ها مؤسسهو  ها دانشگاهدر  -تبصره
سرپرسـت دانشـجویان غیرایرانـی     شـود  میدانشجویان غیرایرانی دفتر سرپرستی ایجاد ن

مختلـف دانشـگاه را بـر    ي هـا  بخـش وظیفه هماهنگی و نظارت بر اجراي این امور توسط 
  .عهده خواهد داشت

  تشکیالت -3ماده 
غیرایرانـی و وسـعت    بـه تناسـب تعـداد دانشـجویان     دتوانـ  مـی دفتر سرپرستی  )الف
ي هـا  معاونـت از امکانـات موجـود    گیري بهرهکارشناسان یا  کارگیري بهنسبت  ،ها فعالیت
  :در هر یک از امور زیر اقدام نماید، مربوط
  ؛امور آموزشی - 1
  ؛امور رفاهی - 2
  .امور فرهنگی - 3
تشکیالت دفتر سرپرستی متناسـب بـا نمـودار سـازمانی از      بینی پیشالزم است  )ب

  .سوي دانشگاه یا مؤسسه انجام پذیرد
  اعتبارات -4ماده 

، اعطاي بورس بـه دانشـجویان غیرایرانـی    نامه شیوه 5با توجه به مفاد مندرج در ماده 
 دفاتر سرپرستی از محل اعتبارات متمرکز وزارتي ها برنامهجاري و ي ها هزینهبخشی از 

  .و پرداخت خواهد شد تأمین
وزیـر فرهنـگ و    تصویب به 16/1/79تبصره در تاریخ ) 3( ماده و) 4( در نامه آییناین 
  .باشد می االجرا الزمرسیده است و از تاریخ ابالغ  عالی آموزش

  

مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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ي ها دورهاعطاي ارز و تسهیالت به دانشجویان ایرانی  نامه آیین
  فوق لیسانس و دکتري شاغل تحصیل خارج از کشور که از

  221مصوب جلسات  کنند میبورس یا ارز دولتی استفاده ن
  17/7/1369مورخ  225و  15/7/1368مورخ 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  اهداف -1ماده 

  ؛تحقیقاتی کشور، گسترش و توسعه توان علمی )الف
  ؛اسالمی ایرانجذب نیروهاي متخصص و کارآمد در نظام جمهوري  )ب
  ؛جلوگیري از انحرافات سیاسی و اخالقی )ج
  ؛ن به داخل کشورالتحصیال فارغالزم براي بازگشت هاي  ایجاد تضمین )د
  .مشاوره جهت رفع مشکالت تحصیلی آنان ارایهراهنمایی و  )ه

بـراي  ، درمان و آموزش پزشـکی ، اشتو بهد عالی آموزشوزارتین فرهنگ و  -2ماده 
مشـمولین خـدمت و ممنـوعین    ( غیرقـانونی  صورت بهآن دسته از دانشجویان مذکور که 

  :با احراز شرایط زیراند  به خارج از کشور رفته) کشور خروج از
پرونده دانشجویی آنان رضایت بخش بـوده و نمـرات   ( علمیدارا بودن صالحیت  )الف

  ؛)باشندنسبتاً خوبی اخذ کرده 
  ؛وزارت مربوطه تأییدي محل تحصیل به ها دانشگاهاعتبار  )ب
سپردن تعهد معتبر از ولی دانشجو جهت بازگشت آنان بـه ایـران و اخـذ تعهـد از      )ج

  ؛دانشجو مبنی بر آن که پس از اتمام تحصیالت به ایران باز گردد
 کارنامـه ارزي و تسـهیالت   ربـط  ذي ها دستگاهتوسط ، صالحیت اخالقی و سیاسی )د
  .نمایند میارزي صادر غیر

  .باشد میذیل  شرح بهمنظور از تسهیالت ارزي و غیرارزي  -3ماده 
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  ؛صدور کارنامه ارزي و پرداخت ارز به نرخی که تعیین خواهد شد )الف
  ؛تحصیل نامه معرفیصدور  )ب
  ؛تضمینی مالی به زبان التین نامه معرفیصدور  )ج
براي انجام  اسالمی ایرانجهت اداره گذرنامه شهربانی جمهوري  نامه معرفیصدور  )د

  ؛امور گذرنامه
براي صدور  اسالمی ایرانجهت اداره گذرنامه شهربانی جمهوري  نامه معرفیصدور  )ه

  ؛مهر خروج از کشور
  ؛بلیط رفت و برگشت نامه معرفیصدور  )و
اخذ معافیت تحصیلی براي آن دسته از دانشجویان مذکور که خـدمت سـربازي را    )ز

  .اند ندادهانجام 
اجرایی این مصوبه توسط شـوراي جـذب نخبگـان تهیـه و جهـت       نامه آیین -4ماده 

  .دولت خواهد شد هیأتتصویب تقدیم 
خ مور 225و  15/12/1368مورخ  211ماده در جلسات  5در  نامه آییناین  -5ماده 

  .رسید تصویب بهانقالب فرهنگی با انجام اصالحات مربوط  عالی شوراي 17/7/69
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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شهریه  وزیران در مورد استفاده از تخفیف هیأتنامه  تصویب
  توسط دانشجویان خارج از کشور

  31/6/1372مصوب مورخ 
تشویق و حمایت از انجام هر چـه   منظور به 31/6/1372وزیران در جلسه مورخ  هیأت

  :مقرر نمود، تر تحصیالت عالیه مطلوب
که در نتیجه وضعیت مناسب تحصیلی در خارج از کشـور و در  اي  دانشجویان بورسیه

موفق به اخذ امتیازاتی از قبیـل تخفیـف در پرداخـت شـهریه     ، رقابت با دیگر دانشجویان
  .مبلغ مورد تخفیف را شخصاً دریافت دارند ندتوان می، گردند می

  
حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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وزیران در مورد معادل ریالی ارز مربوط به  هیأت نامه تصویب
  ها دستگاهدانشجویان بورسیه 

  27/4/1372خ رمصوب مو
  :مقرر نمود 27/4/1372وزیران در جلسه مورخ  هیأت

بـه   هـا  دسـتگاه سازمان برنامه و بودجه معادل ریالی ارز مربوط به دانشجویان بورسیه 
، درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، و بهداشـت  عـالی  آمـوزش فرهنگ و ي ها وزارتخانهاستثناي 

علمـی   هیـأت مطالعاتی سفرهاي اعضاي ي ها فرصتهمچنین معادل ریالی مربوط به ارز 
را علمـی   هیأتو نیز کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز دانشجویان و اعضاي  ها دانشگاه

  .نماید تأمین
  

حسن حبیبی -جمهور رییسمعاون اول   
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 اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی
  12/7/73مصوب سیصد و سی و نهمین جلسه مورخ 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
تصویب کرد  عالی آموزشانقالب فرهنگی بنا به تقاضاي وزارت فرهنگ و  عالی شوراي

تسهیالت الزم را بـراي صـدور مجـوز خـروج ارز بـراي       اسالمی ایرانکه دولت جمهوري 
درمان و آمـوزش  ، وزارت بهداشت عالی آموزشدانشجویانی که از طریق وزارت فرهنگ و 

ایجاد کند و البته این ارز بایـد   شوند میپزشکی با هزینه شخصی به خارج از کشور اعزام 
  .خارج از بودجه ارزي سالیانه این دو وزارتخانه باشد

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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  8/6/1378مصوب مورخ  بورس ترددي نامه آیین
  عالی آموزشفرهنگ و  ارتوز

  تعاریف -
  :جهت اختصار نامه آییندر این 

  .»وزارت«، عالی آموزشوزارت فرهنگ و  -
  .»کل اداره«، بورس و امور دانشجویان خارج کل اداره -
وزارت فرهنـگ و  «و پژوهشی و مراکز وابسته بـه   عالی آموزشمؤسسات ، ها دانشگاه -

  .»مؤسسات«، »عالی آموزش
» هـا  دسـتگاه «، اتمؤسسـ و سایر  ها زمانسا ،ها وزارتخانهي اجرایی اعم از ها دستگاه -

  .شوند مینامیده 
کـه در یـک دانشـگاه مـورد      شـود  میدانشجوي بورسیه ترددي به دانشجویی گفته  -

1وزارت در خارج از کشور ثبت نام کرده است و حداقل  تأیید
2

مدت دوره تحصـیلی   
گذراند و پـس از فراغـت    خود را داخل کشور تحت نظر یک استاد راهنماي داخل می

  .دارد میاز تحصیل مدرك خود را از دانشگاه خارجی دریافت 
  مقدمه -
 نیروي انسانی تأمینمتخصصان و علمی و  هیأتاعضاي علمی ارتقاي سطح  منظور به

، و مؤسسات داخل و خارج از کشـور  ها دانشگاهبین علمی مورد نیاز کشور و توسعه روابط 
 نامـه  آیـین با توجه به شرایط و ضـوابط منـدرج در ایـن     ندتوان میداوطلبان واجد شرایط 

  .ترددي در دروه دکتري تحصیل نمایند صورت به
  اهداف -

خـارج از کشـور در   علمـی  و مؤسسـات   ها دانشگاهاستفاده از امکانات تحقیقاتی  )الف
  ؛دکتري داخلي ها دورهجهت گسترش 
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  ؛به خارج از کشور وقت تمامدر هزینه اعزام دانشجوي  جویی صرفه )ب
ات منفی فرهنگی ناشی از اقامت طوالنی دانشجویان و خـانواده آنـان   تأثیرکاهش  )ج

  ؛در خارج از کشور
مؤسسات و متخصصان داخـل در  علمی  هیأتاعضاي علمی استفاده بهینه از توان  )د

  .دکتريي ها دورهگسترش 
  شرایط داوطلبان -1ماده 

قطعـی یـا   (رسـمی  قبولی در آزمـون اعـزام و یـا اسـتفاده از سـهمیه مربیـان        -1-1
  ؛ها دستگاهمؤسسات و ) آزمایشی

از غیـر  بـه ( بورس و اعزام بـه خـارج   نامه آییندر  عمومی مندرجداشتن شرایط  -2-1
  ؛)تأهلشرط 
 نامـه  آیینسال بیش از سقف تعیین شده در  3 دتوان میحداکثر سن داوطلبان  -3-1

  ؛بورس و اعزام به خارج باشد
  ؛وزارت تأییدداشتن مدرك کارشناسی ارشد مورد  -4-1
اخذ حد نصاب آزمون زبان مورد قبـول وزارت بـا توجـه بـه زبـان تـدریس در        -5-1

  .دانشگاه خارجی
  تعیین استاد راهنما و موضوع پروژه نحوه اخذ پذیرش و -2ماده 

خـارج از کشـور   علمـی  ارایه پذیرش ترددي بدون شرط از دانشگاه یا مؤسسـه   -2-1
  ؛کل ادارهوزارت به  تأییدمورد 
 کـل  ادارهمؤسسـه و یـا دسـتگاه مربـوط و      تأییدموضوع پروژه متقاضی باید به  -2-2
  ؛برسد
 کـل  ادارهسـه یـا دسـتگاه مربـوط و     مؤس تأییداستاد راهنماي داخل باید مورد  -2-3
  ؛باشد
استاد راهنماي داخل باید شرایط الزم براي راهنمـایی پـروژه دانشـجوي دوره     -2-4

مربوط داشته باشد و موافقت دانشگاه خارج را براي این منظـور   نامه آییندکتري را طبق 
  ؛کسب نموده باشد

 اســتاد راهنمــاي خــارجیاســتاد راهنمــاي داخلــی و هــاي  توافــق نامــه ارایــه -2-5
حضور دانشـجو   بندي زمانطول مدت تحصیل و پیشنهاد ، تعریف دقیق پروژه درخصوص
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  .کل ادارهدر کشور خارجی و در داخل کشور به 
نهـایی مؤسسـه محـل     تأییدباید به  2-5تا  2-3شرایط مندرج در بندهاي  -تبصره

  .ارسال شود کل ادارهط به یا معاون مربو رییساجراي پروژه دکتري رسیده و با امضاي 
  ها هزینهنحوه پرداخت  -3ماده 

و  صـدور گذرنامـه  ، مؤسسات شـامل علمی  هیأتاعزام اعضاي ي ها هزینهکلیه  -3-1
مـاه هزینـه    2، شـهریه متعـارف و مقـرري زنـدگی    ، بلیط رفت و برگشت، خروج از کشور

در پایـان  ( حمـل بـار  کمک هزینه ، کتاب و هزینه رساله، هزینه ساالنه، ضروري سفر اول
برد از محل اعتبارات  سر می هو بیمه در طول مدتی که دانشجو در خارج از کشور ب) دوره

در مـدتی کـه دانشـجو در داخـل کشـور      . وزارت قابل پرداخت اسـت علمی  هیأت تأمین
به تحصیل است و حقـوق و مزایـاي خـود را از مؤسسـه مربـوط دریافـت        مأمور باشد می
  .کند می

در مدتی که دانشـجوي بـورس تـرددي در خـارج از کشـور مشـغول بـه         -1تبصره 
حقوق و مزایاي دانشجو بـه  ، کنند میتحصیل است و خانواده وي در داخل کشور زندگی 

  .شود میخانواده اش پرداخت 
معادل ریالی یک ماه از هزینه ارزي ضروري سـفر اول بـه نـرخ شـناور از      -2تبصره 

 تـأمین توسـط وزارت  علمی  هیأت تأمینسوي دانشجو و یک ماه دیگر از محل اعتبارات 
  .شود می

علمـی   هیـأت غیر براي دانشجویان بورسیه 3-1مندرج در بند ي ها هزینهکلیه  -3-2
  .شود میج توسط وزارت پرداخت مؤسسات از محل بودجه اعزام دانشجو به خار

بـه   1معادل حقـوق و مزایـاي مربـی پایـه      اي هزینه، در طول دوره تحصیل -تبصره
  .شود میدانشجو یا خانواده وي پرداخت 

و  هـا  دسـتگاه بـراي دانشـجویان    3-1مندرج در بنـد  ي ها هزینهپرداخت کلیه  -3-3
براساس نـرخ ارز شـناور بانـک    ) اعزام به هزینه شخصی( سایر قبول شدگان آزمون اعزام

و وزارت هیچ تعهدي در این  باشد میدستگاه مربوط و یا شخص دانشجو  عهده بهمرکزي 
  .ارتباط ندارد

طول دوره تحصیل توسط دانشگاه مربوط در خارج از کشور و اسـتاد راهنمـاي    -3-4
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در شرایط خاص و درصورت پیشـنهاد دانشـگاه   ، شود میتعیین  کل ادارهداخل و موافقت 
1تا  دتوان میمدت تحصیل  کل ادارهمربوط و استادان راهنما با موافقت 

4
طول کـل دوره   

  .افزایش یابد
پیشـنهادي   بنـدي  زمـان مدت اقامت دانشجو در خارج در هـر سـال براسـاس     -3-5

مشـروط بـه اینکـه مجمـوع     ، شود میتعیین  کل هاداراستادان راهنماي دانشجو و موافقت 
1اقامت وي در خارج از 

2
  .طول دوره تجاوز نکند 

هـاي حضـور    هزینه دانشجویان بورسیه ترددي در خارج از کشور براسـاس مـاه   -3-6
محـل  ( معادل مقرري دانشجویان بورسیه عادي مجرد خـارج از کشـور  ، دانشجو در خارج

و پـس از هـر بازگشـت بـه      شـود  میبه دانشجو پرداخت  الحساب علی صورت به) تحصیل
گذرنامه و گزارش سفر نسبت به قطعـی نمـودن هزینـه سـفر برابـر مـدت        ارایهکشور با 

  .نمایند میاقامت در خارج از کشور اقدام 
بـراي یـک بـار در طـول دوره و حـداکثر بـه مـدت سـه مـاه           کـل  ادارهبا نظر  -3-7
ي هـا  بورسـیه معـادل  ) فرزند 2همسر و حداکثر ( ارزي خانواده همراه دانشجوي ها هزینه

  .باشد میعادي قابل پرداخت 
یـک بـار در طـول دوره بـه ایـران و اسـتاد        دتوانـ  مـی استاد راهنماي خارجی  -3-8

مربـوط بـر حسـب مـورد     ي ها هزینهراهنماي داخل حداکثر دوبار به خارج سفر کند که 
 کـل  اداره عهـده  بـه تشخیص ضرورت . باشد میدستگاه یا شخص دانشجو ، وزارت عهده به

هزینه سفر اسـتاد راهنمـاي داخـل طبـق     . باشد میمدت هر سفر حداکثر دو هفته . است
ین دولت به خارج از کشـور  مأموریت روزانه مأموروزیران در مورد  هیأتمصوب  نامه آیین

  .شود میپرداخت 
در هـر سـال بـه     هـا  دانشـگاه استاد راهنماي داخل طبـق مقـررات    الزحمه حق -3-9

کـادر   تأمینو تصویب شوراي مرکزي بورس تعیین و از محل اعتبارات  کل ادارهپیشنهاد 
  .شود میپرداخت علمی  هیأت
و سـایر قبـول    هـا  دسـتگاه استاد راهنماي داخل دانشـجویان تـرددي    الزحمه حق - 10- 3

بـا   رسـد  مـی  کل اداره تأییدطی قراردادي که به ) ه هزینه شخصیاعزام ب( شدگان آزمون اعزام
  .شود میپرداخت رأساً  ي مربوط توسط آن دستگاه و یا شخص دانشجوها دانشگاه
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هزینه تحقیقات دانشجویان و استفاده از امکانات آموزشی مؤسسات در داخل  -3-11
گردانـی کـه میـزان آن توسـط      کشور تا سقف چهل میلیون ریـال بـا اسـتفاده از تنخـواه    

 هـا  هزینهاسناد . باشد میبا درخواست استاد راهنما قابل پرداخت  شود میتعیین  کل اداره
مواد باقیمانده و تجهیزات خریداري شده از این محل متعلق . برسد کل اداره تأییدباید به 

  .باشد میبه مؤسسه محل اجراي پروژه 
  وظایف و تعهدات دانشجو -4ماده 

مسـتقر و  ، دانشجویان در مدتی کـه در ایـران هسـتند بایـد در یـک مؤسسـه       -4-1
  .زیرنظر استاد راهنماي داخل مشغول به انجام پروژه دکتري خود شوند

 تأییـد تحصـیلی خـود را کـه بـه      ماهـه  شـش دانشجوي بورس ترددي گزارش  -4-2
 کـل  ادارهبـه  و مؤسسه محل تحصیل داخل رسیده باشد  استادان راهنماي داخل و خارج

  .ارسال نماید
دانشجوي بورس ترددي نباید به کاري به استثناي خدمات پژوهشی مربوط به  -4-3

  .بپردازد نامه پایانموضوع 
  .پردازد به تحصیل می وقت تمام صورت بهدانشجوي ترددي  -4-4
 است کـه در آنجـا مشـغول   اي  دانشجوي ترددي تابع مقررات تحصیلی مؤسسه -4-5

  .باشد میانجام پروژه 
دانشجو باید وثیقه ملکی را که مبلغ آن از طرف شوراي مرکزي بـورس تعیـین    -4-6

  .همراه با تعهد محضري به وزارت بسپارد شود می
شـوراي مرکـزي بـورس و در     تصویب بهتبصره  4بند و  27ماده و  4در  نامه آییناین 

 هـا  رسـید و سـایر بخشـنامه    الیعـ  آمـوزش وزیـر فرهنـگ و    تصـویب  به 8/6/1378تاریخ 
شـامل دانشـجویان بورسـیه     نامـه  آیینبورس ترددي از این تاریخ ملغی و این  درخصوص

  .شود میترددي موجود نیز 
  

مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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دستورالعمل نحوه اعطاي بورس تحصیلی به دانشجویان 
 28/10/77مصوب مورخ  دکتراي تخصصی داخلي ها دوره

  عالی آموزشوزیر فرهنگ و 
  مقدمه

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه اعطاي اختیارات بیشتر به ، هدف از تدوین این دستورالعمل
مورد نیاز و تسـهیل در امـر   علمی  هیأتاعضاي  تأمینو پژوهشی در زمینه  عالی آموزش

  .بورسیه نمودن دانشجویان دوره دکتراي تخصصی است
و بــه » وزارت« عــالی آمــوزشدر ایــن دســتورالعمل بــه وزارت فرهنــگ و  -1مــاده 

بـورس و امـور    کـل  ادارهو بـه  » دانشـگاه «و پژوهشی  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  .شود میاطالق » بورس کل اداره«، دانشجویان خارج

، دکتراي تخصصی داخلي ها دوره شدگان پذیرفتهاز میان  دتوان میدانشگاه  -2ماده 
دستورالعمل مصوب پذیرش دانشجویان دکترا و از طریق آزمون ورودي ایـن   براساس که

این دستورالعمل  4انتخاب و حائز شرایط دریافت بورس تحصیلی مذکور در ماده  ها دوره
، کـه از سـوي وزارت تعیـین خواهـد شـد     اي  بر مبناي نیاز و در قالب سـهمیه ، باشند می

طبـق ضـوابط بـراي ایـن دسـته از      ، از اخذ تعهد رسمیدانشجوي بورسیه انتخاب و پس 
  .دانشجویان مقرري بورس برقرار نماید

 براسـاس  با هماهنگی معاونت آموزشـی وزارت و  دتوان میبورس نیز  کل اداره -تبصره
بـه   عـالی  آمـوزش وزیـر فرهنـگ و    تأییـد کشور پـس از   عالی آموزشنیازهاي آتی بخش 

این دانشجویان بایـد متعهـد شـوند    . ی اعطا نمایددانشجویان واجد شرایط بورس تحصیل
  .ی در محل تعیین شده از سوي وزارت خدمت نمایندالتحصیل فارغپس از 

مقرري بورس هر دانشجوي بورسیه مشـمول ایـن دسـتورالعمل بـه میـزان       -3ماده 
این مبلـغ از سـوي   . شود میحقوق و مزایاي مربی پایه یک دانشگاه بورس دهنده تعیین 
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بـه نحـو مقتضـی بـه     ، در صورت احراز پیشرفت تحصیلی مناسب، دانشگاه بورس دهنده
  .دانشجوي بورسیه پرداخت خواهد شد

سـهمیه تعیـین    براسـاس  همه ساله اعتبارات مـورد نیـاز را  ، بورس کل اداره -تبصره
  .دهنده اختصاص خواهد داد شده به دانشگاه بورس

  :نشجویان دوره دکتراي تخصصیشرایط اعطاي بورس تحصیلی به دا -4ماده 
سـال   33سن دواطلبان بورس در زمـان برگـزاري آزمـون دوره دکتـرا نبایـد از       )الف

آزادگان و جانبازان به ازاي مدت حضور در جبهه از یک تـا  ، براي رزمندگان. بیشتر باشد
همچنـین شـرط سـنی بـراي زوجـه      . شـود  میسال به شرط سنی فوق افزوده  7حداکثر 

  .شود میسال تعیین  37حداکثر %  70آزادگان و جانبازان باالي ، دانمفقو، شهدا
حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشـد   )ب

 15و کارشناسی ارشـد پیوسـته حـداقل    اي  و در مقطع دکتراي حرفه 16و  14 ترتیب به
  .شود میتعیین 

ي آموزشـی و پژوهشـی   هـا  قابلیـت علمی و  با بررسی توان دتوان میدانشگاه  -تبصره
فـوق حـداکثر نـیم نمـره     ي ها دورهدر آنها  دانشجو در مورد پذیرش دواطلبانی که معدل

  .ي نمایدگیر تصمیم باشد میاز حداقل تعیین شده  تر پایین
بـه   28/10/77تبصـره تـدوین و در تـاریخ     3ماده و  5این دستورالعمل در  -5ماده 

  .رسید عالی آموزشامضاي وزیر فرهنگ و 
  

مصطفی معین -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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و مؤسسات  ها دانشگاهمسابقات ورزشی عمومی  نامه آیین
  22/9/1374 مصوب مورخ عالی آموزش

  عالی فرهنگ و آموزشوزیر 

  کلیات -فصل اول
  مقدمه
ورزشـی اسـت کـه در    ي ها مسابقهبرگزاري ، تعمیم و گسترش ورزش هاي راهیکی از 

مختلـف  ي هـا  رشـته ي پرورشی و مشارکت دانشجویان در ها فعالیتآن ضمن حمایت از 
و ورزشـکاران دانشـجو    شود میورزشی به زحمات مربیان ورزش و امر آموزشی ارج نهاده 

هـاي قـوي    پشتوانه تیم تأمین منظور بهزشکاران با استعداد نیز ارزیابی شده و شناخت ور
لذا تـدوین ضـوابط و مقـررات متناسـب جهـت برقـراري       . گردد میدر سطح کشور میسر 

ورزشی بین دانشـجویان طبـق مفـاد ایـن     رسمی ي ها مسابقهرقابت سالم ضروري بوده و 
  .پذیرد میبه طرز مطلوبی انجام  نامه آیین

  تعریف
شـامل   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ورزشـی  ي ها مسابقهعمومی  نامه آیین

تـدوین گردیـده    هـا  مسـابقه ایجاد نظم در برگـزاري   منظور بهضوابط و مقرراتی است که 
و مؤسسات  ها دانشگاهورزشی ي ها مسابقهبجاي » مسابقه«از واژه  نامه آییندر این . است

  .شود میاستفاده  عالی آموزش
ی و ضـوابط داخلـی بـا رعایـت مـوازین و      المللـ  بـین طبق مقررات  ها مسابقه -1ماده 

  .پذیرد میانجام  اسالمی شؤون
بـه تفکیـک بـراي     عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهداخلی ي ها مسابقه -2ماده 

 ربـط  ذيورزشـی  ي هـا  انجمنتحت نظارت  نامه آییناین  1خواهران و برادران برابر ماده 
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  .برگزار خواهد شد
ی در المللـ  بـین شـرکت در مسـابقات جهـانی و     منظـور  بـه دانشجویانی که  -3ماده 

حضـور   گـردد  مـی تربیت بـدنی برگـزار    کل ادارهاردوهاي تدارکاتی و انتخابی که از طرف 
معـاونین آموزشـی    ،با امتحانـات تـداخل داشـته باشـد     ها فعالیتاین  که صورتیدارند در 
دانشـجویان  هـاي   رد امتحانات و موجه نمـودن غیبـت  هاي الزم در مو همکاري ها دانشگاه

  .آورند می عمل بهورزشکار را 
شرکت نماینـد کـه    ها دانشگاهورزشی ي ها مسابقهدر  ندتوان میدانشجویانی  -4ماده 
شـناخته شـده   رسمی دانشجوي  عالی آموزشآموزشی وزارت فرهنگ و  نامه آیینبر طبق 

  .باشند
کـه از طریـق کنکـور     عـالی  آمـوزش شرکت دانشـجویان سـایر مؤسسـات     -1تبصره 

تربیت بدنی  کل ادارهبا رعایت کلیه ضوابط و مقررات و موافقت  اند شدهسراسري پذیرفته 
  .بالمانع استرسمی در مسابقات 
 هـا  مسـابقه در  4شرکت دانشجویان خارجی بـا توجـه بـه شـرایط مـاده       -2تبصره 
  .بالمانع است

  ).گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد خارجی که دوره زبان را می دانشجویان(
پـس از انجـام    نـور  پیـام مقرر است در هر رشـته ورزشـی تـیم دانشـگاه      -3تبصره 

انتخـاب و بـه مسـابقات     گانـه  سـه ي ها گروهیا انتخابی از بین یکی از  اي منطقهمسابقات 
  .اعزام گردد ها دانشگاهسراسري 

بنــدي  طبقــه، گــروه ورزشــی 3در قالــب  نــور پیــامي هــا گاهدانشــگانــه  10منـاطق  (
  ).اند گردیده

 نامـه  معرفـی  ارایهداشتن کارت تحصیلی با بر چسب ثبت نام ترم مربوطه و  -5ماده 
داخلی ي ها مسابقهمعاون آموزشی دانشگاه رسیده جهت شرکت در  يو امضا تأییدکه به 
  .استالزامی 

تا آخر اسفند مـاه   شوند می التحصیل فارغاول  سال نیمدانشجویانی که در  -1تبصره 
تـا اول مهـر مـاه حـق      شـوند  مـی  التحصیل فارغهمان سال و دانشجویانی که در تیر ماه 

  .شرکت در مسابقات را دارند
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دانشجویانی که به دالیل مشکالت آموزشی و انضـباطی از تحصـیل منـع     -2تبصره 
  .حق شرکت در مسابقات را ندارند ،برند میگردیده یا در مرخصی تحصیلی بسر 

رسـمی   نامـه  معرفـی در صورت فقدان یا مخدوش بودن کارت دانشجویی  -3تبصره 
  .دار از سوي آموزش دانشگاه متبوع مالك خواهد بود عکس

را دارنـد کـه از نظـر سـالمت و      هـا  مسـابقه دانشـجویانی حـق شـرکت در     -6ماده 
  .گاه مربوطه رسیده باشندپزشک معتمد دانش تأییدتندرستی به 
  .استالزامی داشتن کارت بیمه ورزشی براي شرکت در کلیه مسابقات  -1تبصره 

رسـمی  از دانشگاه محل تحصیل در مسابقات  بایست می مهماندانشجویان  -7ماده 
  .شرکت نمایند

شـرکت نمایـد کـه     هـا  مسـابقه در  دتوانـ  مـی به شرطی  مهماندانشجوي  -1تبصره 
  .دانشگاه میزبان باشد وقت تمامدانشجوي 

گذراننـد   از دانشـگاه خـود مـی    غیـر  دانشجویانی که ترم تابسـتانی را در  -2تبصره 
  .محسوب نخواهند شد مهماندانشجوي 

در مسابقات رفت و برگشت که تـا پایـان سـال تحصـیلی ادامـه خواهـد        -3تبصره 
شـرکت  مبـدأ  داشت دانشجویان مهمان مجاز هستند تـا ادامـه مسـابقات را از دانشـگاه     

  .نمایند

  گانکنند شرکتو شرایط ها  بازي مقررات -فصل دوم
کشـور هـر    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهقهرمانی ي ها مسابقهدر  -8ماده 

  .در حداکثر دو رشته ورزشی را دارد نشجو حق شرکتدا
المپیاد و چند رشـته   صورت به ها دانشگاهمسابقات قهرمانی  که در صورتی -1تبصره 

  .هر دانشجو فقط حق شرکت در یک رشته ورزشی را دارد، هم زمان برگزار گردد
باید واجـد   نمایند میمربیگري  نحوي بهورزشی را هاي  کلیه مربیانی که تیم -9ماده 

  .شرایط و آگاه به امور ورزشی رشته مورد نظر باشند
ورزشی باید داراي تحصیالت دانشگاهی در رشته تربیـت  هاي  مربیان تیم -1تبصره 
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  .بدنی و یا کارت مربیگري معتبر باشند
دانشـگاه مربوطـه بـوده و    رسـمی  بایـد از اعضـاي    سرپرست تـیم اعزامـی   -10ماده 

  .باشد میوي  عهده به ها مسابقهیت کامل دانشجویان در طول اردو و مسؤول
، صورت متمرکز در چند رشـته و المپیادهـاي ورزشـی    در مسابقاتی که به -1تبصره 

سرپرسـت کـل کـاروان     عنـوان  بـه  نفر یکبایستی هر دانشگاه عالوه بر سرپرست هر تیم 
  .تعیین و معرفی نماید

ورزشـکار و یـا    عنـوان  بـه حق شـرکت  ، هکنند شرکتسرپرست و مربی تیم  -11ماده 
  .را ندارند ها مسابقهقضاوت در آن دوره از 

مربیگري بـیش از یـک تـیم را     دتوان مییک فرد ن ها مسابقهدر هر دوره از  -1تبصره 
  .باشد دار عهده

سرپرستی بیش از یک تـیم را   دتوان مییک فرد ن ها مسابقهدر هر دوره از  -2تبصره 
  .باشد دار عهده

مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقـررات و نظـم میـادین و    ، سرپرستان -12ماده 
  .اردوهاي ورزشی را رعایت نمایند

 نامـه  آیـین هـاي ورزشـی طـی     شـرح وظـایف سرپرسـتان و مربیـان تـیم      -1تبصره 
  .ابالغ خواهد شد ها دانشگاهتعیین و به  اي جداگانه

پیشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بایسـتی فقـط از طریـق     هرگونه -13ماده 
  .منعکس گردد ربط ذيین مسؤولسرپرست مربوطه به 

گان در مسـابقات بایـد ملـبس بـه لبـاس متحدالشـکل       کننـد  شرکتکلیه  -14ماده 
  .ورزشی باشند که بر روي آن نام یا نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشند

cm تن پرچم بـا آرم دانشـگاه مربوطـه بـا ابعـاد     همراه داش -15ماده  cm175 100 
  .استالزامی  ها دانشگاهبراي شرکت در مسابقات 

کـارت شـرکت در مسـابقات بـا فهرسـت ورزشـکاران بـه سرپرسـت          ارایه -16ماده 
 جلـوگیري  هـا  مسـابقه از شرکت ورزشـکاران در   صورت اینغیر در، استالزامی  ها مسابقه

  .خواهد آمد عمل به
  .مدت اعتبار کارت براي همان دوره از مسابقات خواهد بود -1تبصره 
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جداگانـه قبـل از    نامـه  آیـین کلیه موارد مربوط به امور فنی مسابقات طی  -2تبصره 
  .ابالغ خواهد شد ها دانشگاهاجراي هر مسابقه تهیه و به 

  امور مالی -فصل سوم
موظفنـد براسـاس تقـویم ارسـالی از      عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاه -17ماده 

سراسري ي ها مسابقهتربیت بدنی وزارتخانه اعتبارات الزم براي شرکت در  کل ادارهسوي 
  .نمایند بینی پیشو المپیاد را 

تربیـت بـدنی طبـق     کـل  ادارهکادر برگزاري مسابقه با موافقت  الزحمه حق -18ماده 
» هـا  دانشـگاه تربیـت بـدنی و ورزش    عـالی  شورايمصوبه  الزحمه حقپرداخت  نامه آیین«

  .گردد میپرداخت 

  وظایف میزبان مسابقات - فصل چهارم
تربیت بدنی وزارتخانه و دانشگاه  کل ادارهبا توافق  ها مسابقهمحل برگزاري  -19ماده 

  .گردد میمتقاضی در مدت زمان مقرر تعیین 
بهداشتی و درمانی بـراي ورزشـکاران و   الزم در زمینه امور هاي  بینی پیش -20ماده 

  :ي کشورها دانشگاهکادر برگزاري مسابقات قهرمانی 
  ؛ایجاد درمانگاه در محل اردو )الف
  ؛یار پزشک و پزشک بینی پیش )ب
  ؛ي اولیه در محل مسابقهها کمکتهیه وسایل  )ج
مختلـف  هاي  مجاور محل مسابقات که داراي تخصصي ها بیمارستانهماهنگی با  )د
  ؛باشند
  ؛وسیله نقلیه موتوري و آمبوالنس بینی پیش )ه
، حمـام ، دستشویی ،ها مسابقهمکان ( از نظر بهداشتی ها مسابقهکنترل محل اردو و  )و

  ؛)...و رستوران ، خوابگاه
  ؛ات مناسب هر رشته ورزشیتأسیستدارك اماکن و  )ز
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  ؛تربیت بدنی کل ادارهخوابگاه و تغذیه مناسب با نظر  تأمین )ح
گروهی و ثبـت و ضـبط   هاي  ارسال اخبار مسابقات به رسانه، تدارك و نشر بولتن )ط
  ؛گانکنند شرکتآمار 

وسایل رفت و برگشت عوامل اجرایـی و ورزشـکاران در ایـام برگـزاري      بینی پیش )ي
  ؛ها مسابقه
  .برق اضطراري بینی پیش )ك

  جوایز و یادبودها -فصل پنجم
بـه  . جوایز باید ارزش معنوي داشته و منطبق با مقررات آماتوریسـم باشـد   -21ماده 

دوم و سـوم را کسـب   ، اول هـاي  مقـام  انفرادي یـا تیمـی  ي ها مسابقهورزشکارانی که در 
جـام   انـد  نمودهدوم و سوم را کسب ، که مقام اول ییها دانشگاهمدال و به ، حکم اند نموده

  .گردد میو حکم اهدا 
ها و افـراد و نحـوه محاسـبه آمـار در هـر رشـته        مدال به تیم ياعطا نحوه -1تبصره 

  .تعیین و ابالغ خواهد شد اي جداگانه نامه آیینتربیت بدنی طی  کل ادارهتوسط 
 گـردد  مـی ه اعطـا  کننـد  شـرکت هاي  هایی که به تیم کلیه یادبودها و جام -2تبصره 

  .نگهداري شود در تربیت بدنی دانشگاه یا مؤسسه مربوط ضبط و بایست می
  .شود میاول تا سوم حکم اهدا هاي  به سرپرستان و مربیان تیم -22ماده 
را بهبود بخشند بـه   ها دانشگاهاز دانشجویانی که رکورد قهرمانی کشور یا  -23ماده 

  .خواهد آمد عمل به نحو مقتضی تشویق و قدردانی
تربیـت   عـالی  شـوراي تبصره در چهارمین  20ماده و  24در  نامه آییناین  -24ماده 

کشـور مـورد تجدیـد نظـر واقـع و       عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهبدنی و ورزش 
رسید و توسـط مقـام    تصویب به 22/9/74قبلی قرار گرفت و در تاریخ  نامه آیینجایگزین 

  .ابالغ گردید اجرامحترم وزارت براي 
  

سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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 يدوره دکتر يه متمرکز ورودمین يها آزمون نامه آیین
 و فناوري تحقیقات، وزیر علوم 8/8/1389مصوب مورخ 

 مقدمه
در جهـت   فنـاوري قـات و  یتحق، کـالن وزارت علـوم   يها سیاستبا توجه به اهداف و 

ش یو با توجـه بـه افـزا    یتخصص يدوره دکتر يها آزمونداوطلبان  یبهبود سنجش علم
ن مقطــع التحصــیال فــارغر یش چشــمگیو افــزا يدر مقطــع دکتــر هــا دانشــگاهت یــظرف

 ين تقاضـا یگونـاگون و همچنـ   يهـا  دانشـگاه مختلـف از   يها رشتهارشد در  یکارشناس
 ییهـا  آزمـون کشـور   شسازمان سـنجش آمـوز  ، يورود به دوره دکتر يبراآنها  روزافزون

 .کند میو اجرا  یطراح) یو تخصص یعموم GRE( مشابه
 :ر به کار گرفته شده استیف زیتعار نامه آییندر : فیتعار -1ماده 

 ؛فناوريقات و یتحق، وزارت علوم: وزارت )الف
 سازمان سنجش آموزش کشور؛: سازمان )ب
 ؛عالی آموزش ریزي برنامه يشورا: شورا )ج
کـه   يدوره دکتـر  يدانشـجو  رنـده یپذ عالی آموزشه مؤسسا یدانشگاه : دانشگاه )د

 است؛ عالی آموزشگسترش  يدوره از شورا يمجوز اجرا يدارا
ــب )ه ــ: داوطل ــر  یمتقاض ــون دکت ــدرك تحصــ يکــه دارا يشــرکت در آزم  یلیم

 ؛باشد مین یوزارت تأییدارشد مورد  یکارشناس
 ؛يدوره دکتر يآزمون ورود: آزمون )و
، یو مهندسـ  یفنـ ، هیـ علـوم پا ، علـوم انسـانی  ، گانـه  نه يها گروه: یگروه آموزش )ز

 .یو علوم ورزش یت بدنیو ترب یخارج يها زبان، یپزشک، یدامپزشک، هنر، يکشاورز
 اهداف -2ماده 

 :شود می ر برگزاریاهداف ز تأمین منظور بهآزمون 



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   626

 

 ؛يبه دوره دکتر يان ورودیمتقاض يو فرصت برابر برا یعدالت آموزش -
 ؛يداوطلبان ورود به دوره دکتر یسنجش علم -
رش یوزارت علـوم در پـذ   يهـا  سیاسـت دانشگاه بـا   یه و هماهنگیجاد وحدت رویا -

 دانشجو؛
 ؛يان مستعد در دوره دکتریرش دانشجویپذ يکمک به دانشگاه برا -
 ؛آنها ان استخدامیمتقاض یابیجهت ارزش ها وزارتخانهات و مؤسسکمک به  -
 از اتالف منابع؛ يریو جلوگ يمواز يها آزمون ينه اجرایکاهش هز -
 .مختلف يها آزموناز شرکت متعدد داوطلب در  يریجلوگ -

ـ زي ها روشو  ها سیاستت یبا رعا -3ماده  ـ  ، ری رش یو پـذ  یسـنجش علم
  گیرد میصورت  يدوره دکتر يدانشجو برا

 ها سیاست -3-1ماده 
 دانشجو؛رش یند پذیاز فرا یند سنجش عملیک فرایتفک) الف
 و کاهش اضطراب و تنش داوطلبان؛ یسطح بهداشت روان يارتقا) ب
د سـنجش  یـ جد يهـا  روشو استفاده از  یسنجش علم يها روشبه  یتنوع بخش) ج

 ؛یات جهانیو تجرب ین علمیبراساس مواز
 یدانشـگاه  يهـا  رشـته ژه داوطلبـان بـا   یو يها تواناییو  یلیانطباق استعداد تحص) د

 مورد تقاضا؛
و  یلـ یالت تکمیورود بـه دوره تحصـ   يبـرا  یاجتمـاع  ين تقاضـا یکاهش فاصله ب )ه
بــه  یاجتمــاع يازهـا یز نــوع تقاضــا و نـوع رشــته بـا توجــه بــه ن  یـ رش و نیت پــذیـ ظرف

 ؛ها دورهن یگان اآموخت دانش
 .شیبر آما یمبتن عالی آموزشبراساس طرح جامع  ها ظرفیترش و گسترش یپذ) و

 یسنجش عمل -3-2ماده 
آذرمـاه  ( دو نوبت در سال یط يار کشوریمع يها آزمونا ی یانجام سنجش عمل) الف
 توسط سازمان؛) ن ماهیو فرورد
 يج آن بـرا یداوطلبان و احتساب نتا فناوريو  یپژوهش، یسوابق آموزش یابیارزش) ب

 .رش توسط دانشگاهیپذ
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 رش دانشجویپذ -3-3ماده 
ط یکشـور و شـرا   يازهایبه ن ییگو پاسخرش در جهت یند پذیفرا يریانعطاف پذ) الف

 و مناطق مختلف؛ ها استانژه یو
 ؛آنها یط علمیخود و لحاظ نمودن شرا يرش دانشجویدر پذ ها دانشگاهمشارکت ) ب
 رش دانشجو؛یدر پذ ها دانشگاه یالملل بینو ملّی  ،اي منطقه يها مأموریتتوجه به ) ج
 .رشیداوطلبان در پذ یعلم يها تواناییاستعدادها و ، قیلحاظ نمودن عال) د

 یعلم یابیسنجش و ارز يها مالك -4ماده 
ــســنجش و ارز ــر یعلمــ یابی ــه دوره دکت ــان ورود ب و مراکــز  هــا دانشــگاه يداوطلب

 يبـر مبنـا  ، ت اصول منـدرج در مـاده دو  یبا رعا، یردولتیو غ یاعم از دولت، عالی آموزش
 :گیرد میر انجام یز يارهایمع

 توسط سازمان؛ یکسب شده در آزمون عموم نمرات) الف
 توسط سازمان؛) معدل( ارشد یو کارشناس یکارشناس يها دوره یلیسوابق تحص) ب
 .دانشگاه عهده به فناوريو  یپژوهش، یعلم، یسوابق آموزش) ج

 یآزمون عموم یمواد امتحان -5ماده 
گـروه   یتخصصـ و ) زبـان  یالمللـ  بین یعموم يها آزمون( در سطح یزبان عموم )الف
 ؛مربوط یآموزش

ن شـده را دارا باشـند و   ییحد نصاب نمره تع بایست میه یاول شدگان معرفی -تبصره
، وزارت یاز معاونـت آموزشـ   ینـدگان یمرکب از نما یته تخصصیشنهاد کمیحد نصاب با پ

ن یـی وزارت تع یمعـاون آموزشـ   تأییـد ک نفـر متخصـص و   یـ سازمان سنجش آموزش و 
 .خواهد شد

 ؛یلیاستعداد تحص )ب
ژه یـ و يهـا  مهـارت و  هـا  تواناییبراساس استعداد  یلیت استعداد تحصسؤاال -تبصره
 .شود می یطراح یگروه امتحان

 ؛)سدر 3حداکثر ( ارشد یو کارشناس یدروس در سطح کارشناس )ج
ک از یـ در هـر   یتخصصـ  يهـا  کمیتـه  يشـنهادها ین دروس براسـاس پ یـ ا -تبصره

 .ن خواهد شدییشورا تع یآموزش يها گروه
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ارشـد   یو کارشناسـ  یکارشناسـ  يهـا  دوره) معـدل تـراز شـده   ( یلیسوابق تحصـ  )د
 .داوطلب

داوطلـب   یو سطح علم یلیدانشگاه رشته تحص یمعدل براساس سطح علم -تبصره
 .تراز خواهد شد

 رش دانشجویروش پذ -6ماده 
کـه   یآزمـون عمـوم   درصد 80ط چند برابر براساس نسبت یداوطلبان واجد شرا )الف

 یمعرفـ  ها دانشگاهبه ) معدل( یلیدرصد سوابق تحص 20و  شود میتوسط سازمان برگزار 
 .شوند می

سـوابق  ( خـود  يها مالكبراساس  يا شده نمره یه افراد معرفیکل يبرا ها دانشگاه )ب
به سازمان ارسـال   یینش نهاین و جهت گزییتع) ....و  فناوري، یپژوهش، یآموزش، یعمل

 .خواهند کرد
را  یینش نهـا یو انتخـاب داوطلبـان گـز    هـا  دانشگاه یسازمان براساس نمره ارسال )ج

 .را اعالم خواهد نمود شدگان پذیرفته یانجام و اسام
انقـالب   عالی شورايا یو  یاسالم يمجلس شورا( یمصوب مراجع قانون يها سهمیه )د

ه یسـهم  يت بـرا یص ظرفیکنکور در تخص ریزي برنامهته مطالعه و یو مصوبه کم یفرهنگ
 .ت خواهد شدیرعا يدوره دکتر يرش دانشجو برایدر پذ) الذکر فوق

 آزمون ياجرا -7ماده 
طـرح  ، اعم از ثبت نام یه مراحل آزمون عمومیکل يو اجرا ریزي برنامهت یمسؤول )الف

 .سازمان است عهده به ییگو پاسخز یج و نیو اعالم نتا یآزمون عموم يبرگزار، سؤال
ب یو تصـو  تأییـد آزمون توسط سازمان برآورد و پـس از   يبرگزار يها هزینهه یکل )ب

 .گردد می حق ثبت نام از داوطلبان اخذ عنوان به فناوريقات و یتحق، ر علومیوز
 نظارت -8ماده 

 .است یبر عهده معاونت آموزش نامه آیین ينظارت بر حسن اجرا
رش دانشجو یمختلف و نحوه پذ يها آزمون يبرگزار یفیو ک یگزارش کم -1تبصره 

 .شود می ارایهوزارت  یه و به معاونت آموزشیهر ساله توسط سازمان ته
 یابیـ دو سال اجرا خواهد شد و مـورد ارز  یشیآزما صورت به نامه آیینن یا -2تبصره 
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 .مجدد قرار خواهد گرفت
، ر علـوم یـ وز تصـویب  به 8/8/89خ یدر تارم و یتبصره تنظ 6ماده و  8در  نامه آیینن یا
  .خ ابالغ قابل اجرا استید و از تاریرس فناوريقات و یتحق

  
کامران دانشجو -و فناوري تحقیقات، وزیر علوم  
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مصوب مجلس شوراي عمومی قانون نظام وظیفه  موادي از
  1390اصالحات سال  و اسالمی

ي الحاقی بـه مـاده مـذکر حـذف     ها تبصرهزیر اصالح و  شرح به) 31( ماده -20ماده 
  :گردد می

وابسـته بـه وزارت    عـالی  آمـوزش ان مدارس و دانشجویان مراکز آموز دانش -31ماده 
و مؤسســات  هــا دانشــگاهو دانشــجویان  وزارتآن  تأییــدآمــوزش و پــرورش و یــا مــورد 

ي علـوم و  هـا  وزارتخانـه  تأییـد دولتی داخلـی و خـارجی مـورد    غیر دولتی یا عالی آموزش
هاي علمیه که در حین تحصیل به سـن مشـمولیت رسـیده و یـا      بهداشت و طالب حوزه

از اعزام به خدمت دوره ضرورت ، دهند میتا زمانی که به تحصیالت خود ادامه ، رسند می
  1.باشند میمعاف 

طالب علوم دینی که قبل از رسیدن به سـن مشـمولیت و یـا اعـزام هـم       -32ماده 
آن و یـا بـا   رسـمی  هاي علمیه یا نمایندگان  مدیریت حوزه مرکزطبقه خود طبق ضوابط 

به تحصیل اشتغال ورزیده در مـدت تحصـیل    2هاي علمیه حوزه عالی شورايرسمی مجوز 
ارزشـیابی میـزان تحصـیل بـا شـوراي       ؛قانون استفاده کنند 31مزایاي ماده  توانند از می

  .مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود
سال دوره خـارج را گذرانـده    6مشموالن دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل  -تبصره

همانند مشموالن لیسانس و دکتري خواهند بود و چنانچه بـدون دیـپلم    ترتیب بهباشند 
 باشند میمذکور را گذرانده باشند همانند مشموالن فوق دیپلم و فوق لیسانس ي ها دوره

  .باشند میل گردند همانند مشمولین دکترا ید ناو در هر صورت طالبی که به درجه اجتها

                                                                                                                                               
  مجلس شوراي اسالمی 22/8/1390موجب مصوبه مورخ  اصالحی به -1
 همان -2
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، دانشجویان و طـالب علـوم دینـی   ، انآموز دانشصدور معافیت تحصیلی  -33ماده 
اسـت و مـدت    ربـط  ذيموکول به ارایه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریـق مراجـع   

  .باشد میپس از صدور گواهی پایان تحصیالت در هر مقطع سال  یک اعتبار آن تا
ان تا سن بیست سال تمـام و در  آموز دانشحداکثر معافیت تحصیلی براي  -1تبصره 

 کارشناسی ارشدکارشناسی ناپیوسته و ، سال نیمهر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و 
، پیوسته شـش سـال   کارشناسی ارشدکارشناسی پیوسته پنج سال و ، ناپیوسته سه سال

  .راي تخصصی شش سال استدکتراي پزشکی پیوسته هشت سال و دکت
ي ها دانشگاهدر مواقع ضروري با تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص  -2تبصره 

  1.شود میبه مدت فوق اضافه سال  یک مربوط حداکثر
در صـورت تـرك   ، ان و دانشجویان و طالب علوم دینی مشمولآموز دانش -34ماده 

ضـرورت خـود را   دوره  بـراي خـدمت  بایـد  ، انصراف یا فراغت از تحصیل، اخراج، تحصیل
ایـن قبیـل مشـمولین را بـا ذکـر       مقامات مسؤول مکلفند صورت اسـامی . معرفی نمایند

بدون تاخیر به سـازمان محـل   ، انفرادي طور بهمشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی 
  .ارسال دارند
، پـس از تـاریخ انصـراف   سـال   یک مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر -1تبصره 

  .ترك تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است
مشمولینی که با داشتن معافیـت تحصـیلی در خـارج از کشـور تحصـیل       -2تبصره 

موظفنـد بـراي   ، پس از ترك تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغـت از تحصـیل  ، کنند می
خود را به نماینـدگی جمهـوري   سال  یک رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف

  .در خارج از کشور معرفی نمایند ی ایراناسالم
متخلفین از اجراي ایـن مـاده بـراي بـار اول بـه تـوبیخ کتبـی و درج در         -3تبصره 

پرونده و براي بار دوم عالوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و براي بار سـوم  
  2.شوند میبه دو ماه انفصال از خدمت محکوم 
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پس از فراغت از تحصیل در یکـی از  سال  یک ه حداکثرمشمولین دیپلم ک -35ماده 
ي هـا  وزارتخانـه  تأییدداخل یا خارج از کشور که مورد  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

بـه  ) 33( مـاده ) 1( پذیرفته شوند تـا زمـانی کـه وفـق تبصـره      باشند میعلوم و بهداشت 
موجـه نباشـند از   غیر مشروط به ایـن کـه داراي غیبـت    ندتوان می، تحصیل اشتغال دارند

  .شود میاین معافیت براي هر مقطع فقط یک بار داده . معافیت تحصیلی استفاده نمایند
معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار  -1تبصره 

  .قابل تمدید است
یه در حین خدمت جهـت ادامـه   ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اول -2تبصره 

  .ي اضطراري و جنگ بالمانع استها زمانتحصیل در مقاطع کارشناسی و باالتر به جز در 
هـاي   مشمولین داراي مدرك کارشناسـی و بـاالتر و معـادل آن در حـوزه     -36ماده 

از نظر مقررات ایـن قـانون و    که صورتیبه تحصیل در خارج از کشور در  مند عالقهعلمیه 
حائز شرایط ادامـه تحصـیل در خـارج از کشـور باشـند و      ، ي علوم و بهداشتها خانهوزارت

بـا سـپردن    نـد توان مـی ، ي فوق باشـد ها وزارتخانه تأییدمورد آنها  يها رشتهو  ها دانشگاه
هاي الزم با اسـتفاده از مقـررات ایـن قـانون بـراي تحصـیل بـه خـارج از کشـور           تضمین

  1.مسافرت نمایند
ین ثابـت دولـت جمهـوري    مـأمور فرزنـدان  ، ایرانیان مقیم خارج از کشور -37ماده 

یـا والیـت   ، در خارج از کشور و همچنین کسانی کـه قانونـا تحـت کفالـت     اسالمی ایران
چنانچه در حین تحصـیل در مـدارس ایرانـی مسـتقر در خـارج از      ، باشند میآنها  قانونی

آمـوزش و پـرورش و طـالب     تأییـد کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهاي خارج مـورد  
از  ،هاي علمیه بـه سـن مشـمولیت برسـند     حوزه عالی شوراي تأییدهاي علمیه مورد  حوزه

پس از فراغت سال  یک و ادامه تحصیل آنان تا سقف گردند می مند بهرهمعافیت تحصیلی 
ــز  هــا دانشــگاهاز تحصــیل در  ــالی آمــوزشو مراک ــورد   ع ــدخــارج از کشــور کــه م  تأیی

  2.باشد میي علوم یا بهداشت هستند بالمانع ها نهوزارتخا
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توسـط وزارت دفـاع بـا کسـب نظـر از      ، اجرایی مواد این بخـش  نامه آیین -38ماده 
آمـوزش و پـرورش و   ، بهداشـت ، علوم، ي کشورها وزارتخانه، هاي علمیه حوزه عالی شوراي

ستاد  تأییدو پس از  شود میو سازمان ظرف حداکثر شش ماه تهیه  دانشگاه آزاد اسالمی
  1.رسد میوزیران  هیأت تصویب بهکل 

  
علی الریجانی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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در مورد کاهش مشکالت دانشجویان ایرانی  نامه تصویب
 12/7/1385شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب 

  وزیران هیأت
کـاهش مشـکالت دانشـجویان     منظـور  بـه  12/7/1385وزیران در جلسه مورخ  هیأت

  :ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور موافقت نمود
وزیر دفاع و و پشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است از طریق ستاد کل نیروهـاي   -1

مـورخ   29300نامـه شـماره    مسلح نسبت به تعمیم تاریخ خروج از کشور مقرر در بخـش 
و همچنین تمدیـد اعتبـار    1385شهریور سال به پایان  1382از پایان سال  27/5/1383

 .اقدام کند 1390نامه مذکور تا پایان سال  بخش
درمان و آموزش ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، علوم، ي امور خارجهها وزارتخانه -2

پزشکی موظفند در کشورهایی که تعداد دانشجویان ایرانی به حدنصـاب الزم رسـیده یـا    
. سرپرست ظرف سه ماه اقـدام کننـد  علمی و  و استقرار رایزننسبت به تعیین ، رسند می

جهت انجـام ایـن وظیفـه و    . ي مذکور استها وزارتخانه عهده بهتشخیص حد نصاب الزم 
یورو در اختیار هر یک از ) 300000( ساالنه مبلغ سیصدهزار، برنامه دانشجویان امور فوق

ار نهـاد ریاسـت جمهـوري قـرار     سرپرستی دانشجویان از محل اعتبـ علمی و  دفاتر رایزن
 .خواهد گرفت

مکلف است با استفاده کامل از امکانـات موجـود    فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -3
ي کشور و ایجاد تسهیالت الزم و رفع کمبودها نسبت بـه انتقـال دانشـجویان    ها دانشگاه

در خـارج از   تأییـد ي مـورد  ها دانشگاهي تحصیلی ها رشتهمتقاضی به داخل کشور که در 
 :با شرایط زیر اقدام کند، کشور اشتغال به تحصیل دارند

  ؛مقاطع قبلی تأیید دارا بودن مدرك تحصیلی مورد )الف
گذراندن حداقل دوازده واحد درسی با میانگین کل نمرات دو و نیم از چهار براي  )ب
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  ؛مقاطع کاردانی و کارشناسی
کل نمـرات حـداقل سـه از چهـار      گذراندن حداقل شش واحد درسی با میانگین )پ

  ؛کارشناسی ارشدبراي مقطع 
  ؛دانشجویان مقطع دکتري مشغول تحصیل )ت
میزان شهریه تحصیلی دریافتی از دانشجویان انتقالی نبایـد حـداکثر از دو برابـر     )ث

کشـور تعیـین    ریـزي  برنامـه که توسط سـازمان مـدیریت و    ها دانشگاهسقف هزینه سرانه 
  .کندتجاوز ، شود می

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است از طریق سـتاد کـل نیروهـاي     -4
موضـوع  عمومی مسلح نسبت به کاهش ودیعه خروج از کشور دانشجویان مشمول وظیفه 

عمــومی سـازمان وظیفـه    28/4/1385مـورخ   85/27/17/701/2/23نامـه شـماره    بخـش 
 ریـال بـه مبلـغ پنجـاه میلیـون     ) 150000000( و پنجـاه میلیـون  یکصد از مبلغ ) ناجا(
 .ریال اقدام کند) 50000000(

  
داودي پرویز -جمهور رییسمعاون اول   
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ي کشور ها دانشگاهتخصیص بخشی از ظرفیت دانشجویی 
 دولتی به پذیرش دانشجویان خارجی اعم از دولتی و نیمه

  مصوب دویست و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ(
  )انقالب فرهنگی عالی شوراي 20/12/70

ي کشور اعم از دولتـی  ها دانشگاهحسب پیشنهادات مطروحه موافقت گردید که کلیه 
دولتی بخشـی از ظرفیـت دانشـجویی خـود را بـه پـذیرش دانشـجویان خـارجی          و نیمه

  .اختصاص دهند
  مراجع مربوط خواهد رسید تصویب بهاجرایی این مصوبه متعاقباً تهیه و  نامه آیین

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی و رییس شورايرییس جمهور   
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گزینی در آزمون سراسري  ضوابط مربوط به گسترش بومی
 628مصوب جلسه  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  انقالب فرهنگی عالی شوراي 01/05/1387مورخ 
مـورخ  بنـا بـه پیشـنهاد     1/5/87مـورخ   628در جلسـه  ، انقالب فرهنگی عالی شوراي

گزینـی در   ضوابط مربوط به گسـترش بـومی  «، فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم 26/3/87
  :کند میذیل تصویب  شرح بهرا » عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهآزمون سراسري 

ي هـا  رشـته گسـترش   براسـاس  سازمان سنجش آمـوزش کشـور موظـف اسـت     -1«
درمـان و  ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقـات و  ، و بـا همـاهنگی وزارتـین علـوم     عالی آموزش

 هـا  دانشـگاه ي روزانـه  ها دورهدرصد حجم پذیرش دانشجو در  65آموزش پزشکی حداقل 
  .استانی انجام دهد صورت بومی را به عالی آموزشمؤسسات 

 فنـاوري تحقیقات و ، موظف است با هماهنگی وزارتین علوم دانشگاه آزاد اسالمی - 1
درصد حجـم پـذیرش دانشـجو در کلیـه      70زشکی حداقل درمان و آموزش پ، و بهداشت

 .»استانی انجام دهد صورت بومی را به) اعم از پزشکی و غیرپزشکی( ها رشته
  

نژاد محمود احمدي -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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  یکارداني ها دورهان یو انتقال دانشجو یمهمان نامه آیین
  عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه یو کارشناس

  10/7/1389مصوب مورخ  یدولتغیر و یدولت
  و فناوري تحقیقات، وزیر علوم

  مقدمه
ان یدانشـجو  ویـژه  بـه ان یو انتقـال دانشـجو   یمهمانل در یتسه منظور به نامه آیینن یا

  .شود می نیتدو، خانواده یدانشگاه محل زندگین تر نزدیکبه  یدختر متقاض
  )الف

  فیتعار -1ماده 
ر محـل  ییاقدام به تغ یمشخص یلیتحص سال نیم يدانشجو برا که موارديدر  :مهمان

در دانشـگاه مقصـد    سال نیمهمان  يبرا مهمان يدانشجو عنوان به نماید می ل خودیتحص
  .شود می شناخته

  براساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور مهمان :مبنا مهمان
ان یـ گذارند و در پا می مهمان صورت بهخود را  يه واحدهایکل، دانشجو :دائم مهمان

مدرك ، التیان تحصیارسال و در پامبدأ به دانشگاه  يز نمرات ویر یلیتحص سال نیمهر 
  .گردد می شان توسط دانشگاه مبدا صادریا

همـان  ، گر در همـان رشـته  یک دانشگاه به دانشگاه دیر محل دانشجو از ییتغ :انتقال
  .است یلیدوره و همان مقطع تحص

  .یدولت عالی آموزشه مؤسسدانشگاه و  :دانشگاه
  .یانتفاعغیر -یردولتیغ عالی آموزشه مؤسسدانشگاه و  :همؤسس

  .نور پیامدانشگاه  يمراکز و واحدها :نور پیام



  639  / دانشجویی :نهمبخش 

 

و انتقـال   یمهمان يتقاضا یات که براساس فراوانمؤسسو  ها دانشگاهاز  يتعداد :گروه
  .اند قرارگرفته فیک ردیان در یدانشجو

طبـق جـدول   ( ات بـه هشـت گـروه   مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه ، نامه آیینن یدر ا -2ماده 
 یبراسـاس فراوانـ  صـرفاً   بنـدي  دسـته ن یـ اکـه   ایـن  حیتوض .اند شده بندي دسته) وستیپ

 هـا  دانشـگاه  يا برتـر یـ ت یـ ان بوده و نشان دهنده اولویو انتقال دانشجو یمهمان يتقاضا
  .باشد مین

 ک تـا پـنج آن دانشـگاه   یـ  یبراسـاس نـواح   نـور  پیامدر دانشگاه بندي  گروه -تبصره
  .باشد می

  شدن مهمان )ب
ین تـر  نزدیـک خانواده دانشجو در  یسکونت دائم که صورتیدر : مبنا مهمان -3ماده 

از طـرف سـازمان    یپـس از اعـالم قبـول    دتوانـ  می دانشجو، محل به دانشگاه مقصد باشد
 مهمـان ر یـ در دانشگاه مبدا با احراز شـرط ز  لین تحصیا در حیسنجش آموزش کشور و 

  :مبنا شود
گـروه   يهـا  دانشگاه% 85کسب حداقل ، 6تا  2 يها گروه يها دانشگاهک از یهر  يبرا

نمـره آزمـون   % 95کسـب حـداقل   ، 8گـروه   يهـا  دانشگاه يو برا% 90کسب حداقل ، 7
تـه  ینظـر کم ا یـ رفته شده در همان رشته در دانشـگاه مقصـد و   ین فرد پذیآخر يسراسر

  .فناوريقات و یتحق، ر علومیمنتخب وز
ن ماده توسط سازمان سنجش آمـوزش کشـور براسـاس دسـتورالعمل آن     یا -تبصره

  .دیما با آن سازمان مکاتبه نماید مستقیسازمان اجرا و داوطلب با
ا یرا در دانشگاه  یلیتحص سال نیمک یدانشجو حداقل  که صورتیدر : مهمان -4ماده 

شـدن   مهمـان  يتقاضـا  دتوانـ  می، گذرانده باشد 13ن کل حداقل یانگیا میه مبدا مؤسس
  .دینما

وسته و دو یپ یمقطع کارشناس يبرا سال نیمتا سه  دتوان می یمهمانمدت  -1تبصره 
پـس از آن  . ابـد یوسـته ادامـه   یناپ یو کارشناسـ  یمقاطع کـاردان  يبرا یلیتحص سال نیم

 نامـه  آیـین ن یـ ط منـدرج در ا یا با احراز شـرا یا به دانشگاه مبدا باز گردد و ید یدانشجو با
  .ا به دانشگاه مقصد منتقل گرددیدائم شده و  مهمانل به یتبد
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آن  يشدن در مراکـز و واحـدها   مهمان يبرا نور پیامان دانشگاه یدانشجو -2تبصره 
  .ن را ندارندیانگیاز به کسب حداقل مین، دانشگاه

بـدون لحـاظ   ، هـا  گـروه ر یا سـا یهم گروه و  يها دانشگاهشدن در  مهمان -3تبصره 
ر یـ تـه منتخـب وز  یا نظـر کم یـ مبدا و مقصد و  يها دانشگاهبه شرط موافقت ، بندي گروه
  .است پذیر امکان فناوريقات و یتحق، علوم

فقـط در  ، بنـدي  گـروه بـدون شـرط   ، اتمؤسسـ ان یشدن دانشـجو  مهمان -4تبصره
  .است پذیر امکانات مؤسس

محـل بـه   ین تـر  نزدیـک خانواده دانشـجو در   یسکونت دائم که صورتیدر  -5تبصره 
 مهمـان ز بـا  یـ ر نیـ ط زیاز شرا یکید در صورت احراز یبا ها دانشگاه، دانشگاه مقصد باشد

  :ندیموافقت نما يشدن و
محل اشتغال دائـم   که صورتیدر ) ییدر زمان دانشجو( دختر يازدواج دانشجو -5-1

  .محل به دانشگاه مقصد باشدین تر نزدیکدر ، قبل از ازدواج، همسر دانشجو
بـه   يکه و يطور به ییدر زمان دانشجو، ا معلول شدن سرپرست خانوادهیفوت  -5-2
  .ل خانواده شناخته شودیکف عنوان به یص مراجع قانونیتشخ
  .صالح ذيمراجع  تأییدخاص دانشجو به  يماریب -5-3
  .صورت گرفته باشد ییدانشجو که در زمان دانشجو مؤثرت یمعلول -5-4

در دو  13ن باالتر از یانگیدر صورت کسب م مهمان يدانشجو: دائم مهمان -5ماده 
رأي  ایـ مبدا و مقصد و  يها دانشگاهبا موافقت  دتوان می در دانشگاه مقصد یمتوال سال نیم
  .دائم شود مهمانموارد خاص  یبررس يون مرکزیسیکم

بـه   سـال  نـیم بـه مراجعـه دانشـجو در هـر      يازیـ ن، دائم یمهماندر صورت  -تبصره
کارنامه دانشجو بـه دانشـگاه مبـداء    ، سال نیمان هر یدر پاصرفاً  و باشد مین دانشگاه مبدا
  .مدرك توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد، لیان تحصیارسال و در پا

تکـدرس و چـه    صـورت  بـه چـه  ، مهمان يدانشجو یدرس يانتخاب واحدها -6ماده 
ط دانشـگاه  یدانشـگاه مبـدا و طبـق شـرا     تأییـد د با یبا، کامل یلیتحص سال نیم صورت به

  .مقصد باشد
ملـزم بـه پرداخـت    ، یمهمـان در دوران  ها دانشگاهان دوره روزانه یدانشجو -1تبصره 
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  .باشند می نوبت دوم ییه مطابق تعرفه دانشجویشهر
در طـول دوره   هـا  دانشـگاه ان نوبت دوم یات و دانشجومؤسسان یدانشجو -2تبصره 

ه ثابـت و  یا دانشگاه مبداء و کل شـهر یه مؤسسه ثابت به یملزم به پرداخت شهر، یمهمان
  .باشند می ا دانشگاه مقصدیه مؤسسر به یمتغ

در عینـاً  گذرانـد   مـی  ک دانشـگاه یـ در  مهمـان  يرا که دانشـجو  ییواحدها -7ماده 
و  سال نیمن یانگیدر محاسبات مآنها  و نمرات شود می شرکتمبدأ کارنامه او در دانشگاه 

  .ن کل او منظور خواهد شدیانگیم
در هر صـورت توسـط دانشـگاه    ، مهمان يل دانشجویمدرك فراغت از تحص -8ماده 

  .شود می صادرمبدأ 
ــاده  ــرا یلیدر هــر ســال تحصــ مهمــان يرش دانشــجویســقف پــذ -9م ه یــکل يب

رش کـل  یتعـداد پـذ  % 25، 6تـا   2 يهـا  گروه يو برا% 20 ،8و  7 يها گروه يها دانشگاه
  .باشد می یلیهمان سال تحص يان ورودیدانشجو

% 15، یلیات در هر سال تحصمؤسس يبرا مهمانان یرش دانشجویسقف پذ -تبصره
مبـدأ  ات مؤسسـ . باشـد  مـی  یلیهمان سـال تحصـ   يان ورودیرش کل دانشجویتعداد پذ

تـا سـقف   ، نامـه  آیـین ن یـ دانشجو با مفاد ا یمهمانق درخواست یموظفند در صورت تطب
  .ندیبا تقاضاها موافقت نما الذکر فوق

  انتقال )ج
ن یانگیـ مشروط به کسب معدل بـاالتر از م ، گریانتقال دانشجو به دانشگاه د -10ماده 

در مـدت  ، همان سال و همـان رشـته در دانشـگاه مقصـد    هاي  يان ورودیمعدل دانشجو
 یمتـوال  سال نیموسته و دو یپ یمقطع کارشناس يبرا یمهمان یمتوال سال نیمحداقل سه 

  .باشد می وستهیناپ یو کارشناس یمقاطع کاردان يبرا
بنـدي   بدون لحاظ گروه، ها هر گرویا سایهم گروه و  يها دانشگاهانتقال به  -1تبصره 

، ر علـوم یـ تـه منتخـت وز  ینظـر کم ا یـ مبـداء و مقصـد و    يهـا  دانشـگاه به شرط موافقت 
  .است پذیر امکان فناوريقات و یتحق

و  باشـد  مـی گانـه   پـنج  یبراساس نواح نور پیامان دانشگاه یانتقال دانشجو -2تبصره 
  .بالمانع است تر پایینه هم تراز و یه باالتر به ناحیانتقال از ناح
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ي هـا  دورهبـه   نـور  پیاماز دانشگاه ، ها دانشگاهانتقال از دوره شبانه به روزانه  -11ماده 
ـ  باشـد  مـی  ممنـوع  ها دانشگاهات به مؤسسو از  ها دانشگاهروزانه و شبانه  انتقـال بـه    یول

  .بالمانع است نامه آیینن یت مفاد ایات با رعامؤسسبه  نور پیاما از دانشگاه یعکس 
  وه اجرایش )د

درخواست خود را با ذکر مـورد  د یبا یمهمانا یانتقال و  یمتقاض يدانشجو -12ماده 
 سـال  نـیم  يو آبان ماه هر سال برا یلیاول تحص سال نیم يبهشت ماه هر سال برایدر ارد

 یمتقاضـ  ين دانشـجو یهمچنـ . دیم نمایبه اداره آموزش دانشگاه مبدا تسل یلیدوم تحص
  .نماید می و تبصره آن اقدام نامه آیین 3مبنا براساس ماده  مهمان

درخواست دانشـجو  ، نامه آیینن یدانشگاه مبدا موظف است براساس مفاد ا -13ماده 
اول و  سـال  نـیم  يمه اول خرداد ماه برایط در نینموده و در صورت داشتن شرا یرا بررس

. دوم، ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید سال نیم يمه اول آذر ماه براین
مـاه   يد 15اول و تا سال  شهریور ماه براي نیم 10دانشگاه مقصد ملکف است حداکثر تا 

  .دیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعالم نمایدوم نت سال نیم يبرا
مبـدا و   يها دانشگاهدر صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف  -1تبصره 

بـه  ، ل عدم موافقت بـا درخواسـت دانشـجو را   یه دالمؤسسا یا مقصد الزم است دانشگاه ی
  .دیاعالم نما يو

بـه  ، مـدارك مربوطـه  ، ط بدانـد یدانشجو خود را واجد شـرا  که صورتیدر  -2تبصره 
در صـورت عـدم   . نمایـد  مـی  ارایه یدگیجهت رس یموارد خاص استان یون بررسیسیکم

 يون مرکـز یسـ یبـه کم ، مـدارك مربوطـه را   دتوان می دانشجو، ون مذکوریسیموافقت کم
ون یسـ یکم يآرا، در هـر حـال  . دیـ نما ارایـه  یینهـا  یدگیموارد خاص جهت رسـ  یبررس
ات و مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه ه یـ کل يبنـا بـه مـورد بـرا    ، موارد خاص استان و مرکز یبررس

  .باشد می االجرا الزم یمتقاض يدانشجو
گذرانده شـده دانشـجو در دانشـگاه مبـدا کـه       يواحدها، انتقال در صورت -14ماده 

، 12با نمره کمتر از  يرفتن واحدهایو پذ شود می رفتهیا باالتر است پذیو  12آنها  نمرات
  .باشد می بر عهده دانشگاه مقصد

 یاعم از قبـول ) ا مقصدیو مبدأ چه در دانشگاه ( دانشجو یتمام نمرات درس -تبصره
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در کارنامـه دانشـجو ثبـت و نمـرات     عینـاً  ، یانتقال يدانشجو یو سوابق آموزش يا ردیو 
  .شود می ن کل او محسوبیانگیرفته شده در محاسبه میدروس پذ
 توسـط دانشـگاه مقصـد صـادر     یانتقال يل دانشجویمدرك فراغت از تحص -15ماده 

  .شود می
ک بـار  یفقط  یلیدر هر مقطع تحص، لیانتقال دانشجو در طول مدت تحص -16ماده 

  .مجاز است
ط یدائم و انتقـال و بـا شـرا    یمهمان، یمهمان، مبنا یمهمانموارد  یدر تمام -17ماده 

  .باشد می ان دختریت با دانشجویاولو يمساو
  نامه آیین ينظارت بر اجرا )ه

 ياز بنـدها  یکـ یکه مشمول  یانیو انتقال دانشجو یمهمان يتقاضا یبررس -18ماده 
ا یـ مـوارد خـاص و    یون بررسـ یسـ یبه طرح در جلسات کم یاجیاحت، شندبا می نامه آیین
 يبراساس بندها یمهمانا یل در امر انتقال یجاد تسهینداشته و ا ها دانشگاهانتقال  يشورا

ت نظـارت و  یمسـؤول . باشـد  می االجرا الزمات مؤسسو  ها دانشگاهه یکل يبرا، نامه آیینن یا
، آن دانشـگاه  رییس عهده به نور پیاما یه مؤسسدر هر دانشگاه  نامه آیینن یا يحسن اجرا

  .باشد می آن استان نور پیام رییسا یه مؤسس
 وزارت ییمعاونـت دانشـجو   عهـده  بـه  نامـه  آیینن یا يبر اجرا ینظارت عال -19ماده 

مقطـع و  ، رشـته ، یاسـام  سـال  نـیم ات موظفند در شروع هر مؤسسو  ها دانشگاه. باشد می
 وزارت ییل موافقت به معاونـت دانشـجو  یو انتقال را به همراه دل مهمانان یدانشجودوره 

  .ندیاعالم نما نامه آیینق با مفاد یجهت تطب) داخل نایامور دانشجو کل اداره(
محسـوب   يمفـاد آن تخلـف ادار   يا عدم اجـرا ی نامه نییهرگونه تخلف از آ -20ماده 

  .شود می شده و وفق مقررات اقدام
، ر علـوم یـ وز تصـویب  بـه  10/7/1389خ یتبصره در تار 16ماده و  20در  نامه آیینن یا
. اسـت  االجـرا  الزمبـه مـدت دو سـال     1389د و از مهر ماه سال یرس فناوريقات و یتحق

  .گردند می یکن تلقیکان لم  نامه آیینن یر با ایمغاهاي  و بخشنامه ها نامه آیینه یکل
  

کامران دانشجو -وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  
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  یو انتفاع یمهمان يتقاضاها یات براساس فراوانمؤسسو  ها دانشگاهبندي  جدول گروه
  1گروه  2گروه   3گروه   4گروه   5گروه   6گروه   7گروه  8گروه

تربیت معلم   زنجان  ارومیه  اصفهان  )س(الزهرا 
آیت اهللا   ایالم  آذربایجان

  بروجردي

و  ها دانشگاه
مؤسسات 

عالی  آموزش
غیردولتی 
غیرانتفاعی 

به غیراز (
مؤسسات 
مستقر در 
  )شهر تهران

تربیت معلم 
سیستان و   اراك  تبریز  تهران

  ایرانشهر  بجنورد  تربیت معلم سبزوار  بلوچستان

  بناب  خرمشهر  بیرجند  شهید باهنر کرمان  بوعلی سینا  شیراز  تهران

صنعتی   شاهد
  اصفهان

المللی امام  بین
خلیج   تفرش  صنعتی شاهرود  قزوین) ره(خمینی 

  بهبهان  فارس

فردوسی   شهید بهشتی
تربت   دامغان  زابل  صنعتی قم  رازي کرمانشاه  مشهد

  حیدریه
صنعتی 
جندي   رامین اهواز  شهر کرد  صنعتی کرمانشاه  سمنان  صنعت نفت  امیرکبیر

  شاپور
صنعتی 
خواجه 

نصرالدین 
  طوسی

کشاورزي علوم   شهید چمران اهواز  
  گرگان

علوم کشاورزي 
  ساري

علوم 
دریایی 
  چابهار

  جهرم

صنعتی 
  قم  کاشان  صنعتی سهند تبریز    شریف

فنی و 
مهندسی 
  گلپایگان

حضرت 
معصومه 

  )س(
عالمه 

صنعتی   کردستان  لرستان  صنعتی شیراز    طباطبایی
  ارومیه

صنعتی 
  بیرجند

علم و صنعت 
صنعتی نوشیروانی     ایران

صنعتی   مراغه  گلستان  یزد  بابل
  سیرجان

صنعتی   مالیر  محقق اردبیلی    گیالن    هنر تهران
  کرمان

تربیت دبیر 
ولی عصر رفسنجان     مازندران    شهید رجایی

  )عج(
هنر اسالمی 

  تبریز
صنعتی 
  همدان

صنعت آب و 
شهید (برق 

  )عباسپور
  فسا  یاسوج  هرمزگان    هنر اصفهان  

  کازرون            سوره

گنبد             صدرا
  کاووس

علم و 
  نیشابور            فرهنگ
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انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در  نامه آیین
ي ها مؤسسه، ها دانشگاهي خارج از کشور به ها دانشگاه

مصوب  و مراکز پژوهشی داخل کشور عالی آموزش
  و فناوري تحقیقات، وزیر علوم 29/9/1389

  مقدمه
 منظـور  بـه ي قبلـی  هـا  نامه آیینبا توجه به تجارب حاصل از اجراي  نامه آییناین 
تشـویق و ترغیـب بـه بازگشـت دانشـجویان ایرانـی شـاغل بـه تحصـیل در          ، تسهیل
آموزش ( کارشناسی ارشد، کارشناسی، ي خارج از کشور در مقاطع کاردانیها دانشگاه
به داخل کشور و امکان ادامـه  ) حضوري نیمهآموزش حضوري یا ( و دکتري) حضوري

و مراکز پژوهشی داخل تـدوین   عالی آموزشي ها مؤسسه، ها دانشگاهتحصیل آنان در 
  .گردیده است

  تعاریف )الف
  :باشد میذیل  شرح بهي استفاده شده جهت اختصار ها واژه -1ماده 

ي ها دانشگاهانتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در  نامه آیین: نامه آیین -1-1
و مراکـز  ) دولتـی و غیردولتـی  ( عـالی  آمـوزش ي هـا  مؤسسه، ها دانشگاهخارج از کشور به 

 .پژوهشی داخل کشور
 .فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم: وزارت -1-2
یـا مرکـز پژوهشـی داراي مجـوز از      عـالی  آمـوزش مؤسسه ، دانشگاه: مؤسسه -1-3

 .انقالب فرهنگی و یا وزارت عالی شوراي
ي خارج ها دانشگاهشوراي انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در : شورا -1-4

 .فناوريتحقیقات و ، کمیته منتخب وزیر علوم: ي داخل کشورکمیتهها مؤسسهاز کشور به 
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دانشــجوي داراي تابعیــت ایرانــی شــاغل بــه تحصــیل در یکــی از : دانشــجو -1-5
 .خارج از کشور عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاه

دانشـجوي بورسـیه کـه از    علمـی و   هیـأت عضو ، دولترسمی کارمند : مأمور -1-6
غیردولتی مربـوط بـا حکـم    عمومی سازمان مستقل دولتی و نهادهاي ، علوم وزارتطرف 

بـه خـارج از   ، فرصـت مطالعـاتی و تحصـیل   ، ي محولـه ها مأموریتترتیب جهت  بهرسمی 
 .شوند میکشور اعزام 

  :زیر است شرح بهنفر  12شورا متشکل از : شورا -2ماده 
 ؛)رییس شورا( معاون دانشجویی وزارت -
 ؛)دبیر شورا( مدیر کل امور دانشجویان داخل -
 ؛)حداقل مدیر کل( ایشان االختیار تاممعاون آموزشی وزارت یا نماینده  -
 ؛مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج -
 ؛گانآموخت دانشمدیر کل امور  -
 ؛ی وزارت علومالملل بینعلمی و  يها همکاريرییس مرکز  -
 ؛ایشان االختیار تامیا نماینده  رییس دانشگاه آزاد اسالمی -
 ؛ایشان االختیار تامیا نماینده  نور پیامرییس دانشگاه  -
 ؛ایشان االختیار تامکاربردي یا نماینده  -رییس دانشگاه جامع علمی -
 ؛سازمان سنجش آموزش کشور االختیار تامنماینده  -
 .با انتخاب و حکم رییس شورا، ها دانشگاهعلمی  هیأتدو نفر از اعضاي  -

  .یابد میجلسات شورا با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي شورا رسمیت  -تبصره
  :ذیل است شرح بهنفر  5متشکل از : کمیته -3ماده 

 ؛معاون دانشجویی وزارت -
 ؛مدیر کل حوزه وزارتی -
 ؛آموزشی وزارت معاون -
 ؛معاون فرهنگی اجتماعی وزارت -
 .رییس سازمان سنجش آموزش کشور -
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  شرایط انتقال )ب
  شرایط عمومی -4ماده 

  1.گان وزارتآموخت دانشامور  کل ادارهاز نظر مبدأ معتبر بودن دانشگاه  -4-1
آن  صـالح  ذيوزارت  تأییـد ي خـارجی کـه مـورد    ها دانشگاهانتقال از دیگر  -تبصره
علمـی  ، نـور  پیـام ي ها مؤسسهي کاردانی و کارشناسی و به ها دورهفقط براي ، کشور باشد

  .است پذیر امکان غیرانتفاعی و آزاد اسالمی -غیردولتی، کاربردي
نداشتن منع قـانونی بـراي ادامـه تحصـیل از نظـر مقـررات آموزشـی وزارت و         -4-2

  .خدمت وظیفه عمومی
  .وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضاسال  یک نداشتن بیش از -4-3
  .صالح ذيمراجع  تأییددارا بودن مدارك تحصیلی مقاطع قبلی مورد  -4-4

مدارك تحصیلی مقاطع قبلی در خارج از کشور اخـذ شـده    که صورتیدر  -1تبصره 
و  تأییـد دانشـگاهی بایـد توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش       مدارك دیپلم و پـیش ، باشد

  .ارزشیابی گردد، گان وزارتآموخت دانشامور  کل ادارهمدارك مقاطع باالتر باید توسط 
ي هـا  دانشـگاه سـاله متوسـطه در هـر یـک از      3دانشجویانی که با دیپلم  -2تبصره 

براي انتقـال و ادامـه تحصـیل در هـر یـک از       ،اند شدهخارج از کشور مشغول به تحصیل 
 دانشگاهی یا پایه چهـارم دوره متوسـطه   ایه مدرك پیشدارابودن و ار، ي داخلها مؤسسه

است و چنانچه مدرك مـذکور پـس از ورود   الزامی ) وزارت آموزش و پرورش تأییدمورد (
  .بالمانع است، نیز اخذ شده باشدمبدأ به دانشگاه 

  شرایط اختصاصی -5ماده 
 12حـداقل  گذرانـدن   ):پیوسـته و ناپیوسـته  ( ي کاردانی و کارشناسـی ها دوره -5-1

  .یا معادل آن 20از  12واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 
 واحـد درسـی اصـلی    6گذراندن حـداقل  : ناپیوسته کارشناسی ارشدي ها دوره -5-2

  .یا معادل آن 20از  14با میانگین کل حداقل ) غیر از واحدهاي جبرانی(
                                                                                                                                               

نظام ارزشیابی مدارك تحصیلی  "هاي مورد تأیید از نظر این اداره کل در کتاب اطالعات اعتبار دانشگاه -1
 http: //www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/bppk.aspx: رسـانی وزارت بـه آدرس   در پایگاه اطـالع  "خارج از کشور

  .باشد موجود می
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گذرانـدن  : اي دامپزشـکی  پیوسته و دکتـراي حرفـه   کارشناسی ارشدي ها دوره -5-3
  .یا معادل آن 20از  13واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل  30حداقل 

تحصـیلی   سـال  نیمو اشتغال به تحصیل حداقل دو  نام ثبت: دوره دکتراي تخصصی - 4- 5
  .تحصیلیو دارا بودن گزاش پیشرفت مبدأ در دانشگاه  حضوري نیمهصورت حضوري یا  به

  تقاضاي انتقال )ج
دانشـجویان متقاضـی واجـد شـرایط در کلیـه مقـاطع       : نحوه ارایه تقاضا -6ماده 
 ندتوان می مأموربا هزینه شخصی و همسر و فرزندان ، اعم از دانشجویان اعزامی، تحصیلی

اجرایـی الحـاقی ذکـر     نامـه  شـیوه کـه شـرح آن در   ( مورد نیـاز تقاضاي انتقال و مدارك 
  .ارایه نمایند 1را از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی) گردیده

  :یی را براي انتقال پیشنهاد نمایند کهها مؤسسهمتقاضیان بایستی  -1تبصره 
 .رشته تحصیلی آنان در همان مقطع تحصیلی در آن مؤسسه وجود داشته باشد

، معدل و محـل اخـذ مـدارك تحصـیلی مقـاطع قبلـی      ( متناسب با وضعیت تحصیلی
بـا  ( مبـدأ و همچنین سطح دانشـگاه  ) و تعداد واحدهاي گذرانده در دانشگاه مبدأمعدل 

 .باشد) الحاقی نامه شیوه 2و  1توجه به جداول شماره 
و دکتري در صـورت داشـتن    کارشناسی ارشدي ها دورهمتقاضیان انتقال  -2تبصره 

 .پذیرش از مؤسسات داخل در اولویت انتقال خواهند بود
از رسـمی  ارایه تقاضا پس از اخـذ گـواهی و ریزنمـرات    : ارایه تقاضازمان  -7ماده 
باید حداکثر تا یک ، تحصیلی سال نیماست و براي انتقال در هر  پذیر امکانمبدأ دانشگاه 

 .تحصیلی تقاضا ارایه شود سال نیمماه قبل از شروع آن 
  پردازش تقاضاي انتقال )د

  نحوه بررسی و رسیدگی به تقاضاها -8ماده 
متقاضـیانی کـه تقاضـاي خـود را از     ( پس از تشکیل پرونده براي متقاضـیات انتقـال  

، 2در دبیرخانـه شـورا  ) نماینـد  مـی طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی و یا بـه وزارت ارایـه   

                                                                                                                                               
  www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspx: به آدرس -1
 مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل -2
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و پرونـده جهـت    قرارگرفتـه  و مدارك تحصیلی دانشجو مورد بررسیمبدأ اعتبار دانشگاه 
  .گردد میصد در شورا مطرح ي و تعیین دانشگاه مقگیر تصمیم

تطبیق نـدارد و داراي   نامه آیینبا این آنها  تقاضاي دانشجویانی که شرایط -1تبصره 
ي گیر تصمیمبررسی و ، طرح شرایط خاص باشند به تشخیص رییس شورا در کمیته قابل

  .باشد می
مبـدأ  تقاضا فقط براي همان مقطـع تحصـیلی کـه دانشـجو در دانشـگاه       -2تبصره 

در صورت عدم منع قـانونی ماننـد   ( تر پایینمشغول به تحصیل بوده و یا مقاطع تحصیلی 
  .بررسی است قابل ،)مقررات نظام وظیفه براي آقایان

بررسی تقاضا با ارایه تصویر مدارك تحصیلی قابل انجـام اسـت لـیکن در     -3تبصره 
اصل مـدارك تحصـیلی دانشـجو بـا مهـر      ارایه  ،نام ثبتصورت موافقت با انتقال در زمان 

در کشور محل تحصـیل   اسالمی ایرانتوسط نمایندگی جمهوري  "صحت صدور و تعلق"
  .باشد میالزامی ، شدهرسمی  تأیید

ي داخـل  هـا  مؤسسـه یک از  که رشته تحصیلی دانشجو در هیچ در صورتی -4تبصره 
ي مشابه یـا مـرتبط بـا واحـدهاي     ها رشتهکشور وجود نداشته باشد تقاصا براي انتقال به 

و بـه نزدیکتـرین مؤسسـه بـه محـل سـکونت دایمـی        مبدأ گذرانده دانشجو در دانشگاه 
  .بررسی خواهد بود دانشجو در ایران قابل 

، که دانشجو متقاضی تغییر رشـته هـم زمـان بـا انتقـال باشـد       در صورتی -5تبصره 
یلی مشـابه و یـا رشـته تحصـیلی     ي تحصها رشتهتقاضا فقط براي تغییر رشته به یکی از 

  .باشد میبررسی  مرتبط با واحدهاي گذرانده قابل
بایستی همتراز با سطح دانشـگاه  ، مؤسسات مورد تقاضاي دانشجو براي انتقال - 6تبصره 

 المقدور حتیو همچنین متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد و در هر صورت شورا مبدأ 
ین مؤسسه که تر نزدیکم دانشجو یا والدین نسبت به تعیین با در نظرگرفتن محل سکونت دائ

  .نماید میي تطبیق داشته باشد براي انتقال اقدام تراز همعلمی و  از نظر
تقاضاي دانشجویان دوره دکتري براي انتقال بـه مؤسسـاتی کـه پـذیرش      -7تبصره 

  .در اولویت بررسی خواهد بود ،اخذ نموده باشند
انتقـال دانشـجویان مقـاطع مختلـف تحصـیلی کـه درخواسـت خـود را          -8تبصره 
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از نظـر وزارت  ، در صورت موافقت مؤسسـه ، نمایند میمستقیما به مؤسسه موردنظر ارایه 
  .بالمانع است

  شهریه )ه
 شرح بهتحصیلی دانشجویان انتقالی پرداخت شهریه تحصیلی  شهریهمیزان  -9ماده 

  :جدول ذیل خواهد بود
  

  تحصیلی شهریه  وضعیت دانشجو  نوع مؤسسه
  دکتري  کارشناسی ارشدکارشناسی و ، مقاطع کاردانی

  1ي برترها دانشگاه
دانشجوي با هزینه 

  ي دانشگاههیأت امنامطابق شهریه مصوب   شخصی

بر اساس مصوبه 
مؤسسه  يهیأت امنا

  پذیرنده

  نوبت دوم شهریهبرابر  2حداکثر تا   همسر یا فرزند مأمور

  ي دولتیها دانشگاهسایر 

 همه دانشجویان
اعم از همسر و یا (

و  مأمورفرزند 
دانشجوي با هزینه 

  )شخصی

پیوسته و ( کارشناسی، براي مقاطع کاردانی
نوبت دوم  شهریهبرابر  2حداکثر تا ) ناپیوسته

 5/1حداکثر  کارشناسی ارشدو براي مقطع 
  نوبت دوم شهریهبرابر 

علمی جامع ، نور پیامي ها دانشگاه
ي ها دانشگاهکاربردي و سایر 

  وابسته

دانشجوي با هزینه 
  شخصی

سایر دانشجویان  شهریهبرابر  2حداکثر تا 
شده در مؤسسه از طریق  داخل پذیرفته

  2آزمون
همسر و یا فرزند 

  مأمور
سایر دانشجویان داخل  شهریهبرابر 

  3شده از طریق آزمون پذیرفته

ي غیردولتی و دانشگاه ها مؤسسه
  آزاد اسالمی

 همه دانشجویان
اعم از همسر و یا (

و  مأمورفرزند 
دانشجوي با هزینه 

  )شخصی

شده از طریق  دانشجویان پذیرفته شهریهبرابر 
  آزمون

در  ها دانشگاهی الملل بینواحدهاي 
  مناطق آزاد

 همه دانشجویان
اعم از همسر و یا (

و  مأمورفرزند 
دانشجوي با هزینه 

  )شخصی

  مؤسسه پذیرندهبرابر شهریه 

                                                                                                                                               
 .گردد تعیین و اعالم می وزارتهاي برتر هر دو سال یکبار توسط  دانشگاه -1
نمایند  شده از طریق آزمون شهریه دریافت نمی اي که از سایر دانشجویان پذیرفته هاي وابسته دانشگاه -2

 ها و مؤسسات غیردولتی شده در دانشگاه نمایند حداکثر تا دو برابر تعرفه دانشجویان پذیرفته نمی
نمایند  ت نمیشده از طریق آزمون شهریه دریاف اي که از سایر دانشجویان پذیرفته هاي وابسته دانشگاه -3

 ها و مؤسسات غیردولتی شده در دانشگاه نمایند حداکثر به میزان تعرفه دانشجویان پذیرفته نمی
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بـه هـر یـک از     مـأمور در صورت موافقـت بـا انتقـال همسـر و یـا فرزنـد        -1تبصره 
میـزان شـهریه نوبـت     حداکثر بـه ( شهریه ٪50ي دولتی ها دانشگاهي برتر و یا ها دانشگاه

  .شود میبه مؤسسه پرداخت  وزارتباقیمانده توسط  ٪50توسط دانشجو و ) دوم
مؤسسـه   کـه  مـواردي بـراي   1شـهریه منـدرج در تبصـره     ٪50پرداخت  -2تبصره 

منوط به ارسال گزارش پـذیرش  ، نماید میمستقیما نسبت به پذیرش و انتقال آنان اقدام 
  .باشد میبه دبیرخانه شورا آنها  نام ثبتو 

ذکـر شـده در   ( مأموراستفاده از تسهیالت شهریه براي همسر و یا فرزند  -3تبصره 
ي خـارج از  ها دانشگاهاست که شروع به تحصیل آنان در  پذیر امکاندر صورتی ) 1تبصره 

یت یا فرصت مطالعاتی و یا تحصیل همسر و والدین بوده و تقاضـاي  مأمورکشور در زمان 
یـا اتمـام تحصـیل     مأموریت مأمورماه پیش یا پس از اتمام  6انتقال دانشجو نیز حداکثر 
  .دانشجوي بورسیه ارایه شود

  تطبیق واحدهاي گذرانده دانشجوارزشیابی و  )و
سازي و تطبیق واحـدهاي   معادل: سازي واحدهاي درسی ارزشیابی و معادل -10ماده 

واحـدهاي اصـلی    ٪30و مؤسسه موظف اسـت حـداقل    باشد میدرسی بر عهده مؤسسه 
بـا حـداقل نمـره    مبدأ ي کاردانی و کارشناسی که در دانشگاه ها دورهدانشجویان انتقالی 

  .سازي نماید گذرانده را معادل 12
  .باشند میي برتر ملزم به رعایت این امر نها دانشگاه -تبصره
از تـاریخ شـروع و طـول زمـان      نظر صرفسنوات دانشجو : محاسبه سنوات -11ماده 

سازي وي محاسـبه و منظـور    متناسب با واحدهاي معادلصرفاً  ،تحصیل در دانشگاه مبدأ
نیـز در میـانگین کـل منظـور     آنها  شده سازي احدهاي معادلو میانگین نمرات و گردد می
  .گردد می

  نظارت بر حسن اجراي انتقال )ز
مؤسسه موظف است نسبت به : دانشجویان توسط مؤسسه نام ثبتانتقال و  -12ماده 

اقـدام   شـوند  مـی دانشجویانی که با حکم انتقال توسط شورا بـه مؤسسـه معرفـی     نام ثبت
کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که بـا حکـم شـوراي     نام ثبتنماید و گزارش 

آنـان   نـام  ثبـت نسبت به انتقـال و  رأساً  و دانشجویانی که مؤسسه شوند میانتقال معرفی 
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  .به دبیرخانه شورا ارسال نماید نام ثبتماه پس از  2را حداکثر تا  نماید میاقدام 
، کلیـه مصـوبات  : و احکام صادره از طـرف شـورا   ها تصمیمبودن  االجرا الزم -13ماده 

، ها و احکام انتقال صادره در مقاطع مختلف تحصیلی توسـط شـورا یـا کمیتـه     نامه بخش
اجراي مصـوبات   یا عدم نامه آیینتخلف از  هرگونه. باشد می االجرا الزمبراي همه مؤسسات 

 درخصـوص  همچنین. شود میتخلف اداري محسوب و وفق مقررات عمل ، و احکام انتقال
 آنهـا  ابتدا عملکـرد ، خدمات به مؤسسات هرگونهتسهیالت و ، تمدید و یا اعطاي مجوزها

  .بررسی و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد نامه آیینچگونگی اجراي  درخصوص
اجرایـی الحـاقی    نامـه  شـیوه  براسـاس  نامـه  آیـین فرایند و گردش کار این  -14ماده 

وزیـر   تأییـد بـا   29/9/1389تبصـره در تـاریخ    18مـاده و   14در  نامه آییناین . باشد می
 .باشـد  مـی  االجـرا  الزمسال  4رسید و از تاریخ تصویب به مدت  فناوريتحقیقات و ، علوم

هـاي قبلـی انتقـال فاقـد      نامـه  و بخش ها نامه آیینکلیه ، نامه آییناز تاریخ ابالغ این ضمناً 
  .باشد میاعتبار 

  
کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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ي خارج از کشور براي انتقال ها دانشگاهاعتبارسنجی  -1جدول شماره 
  دانشجویان ایرانی به داخل

انتقال دانشـجویان ایرانـی شـاغل بـه تحصـیل در       نامه آیین 6ماده  1موضوع تبصره (
و مراکـز پژوهشـی    عـالی  آمـوزش ي هـا  مؤسسه، ها دانشگاهي خارج از کشور به ها دانشگاه

  )داخل کشور
  

  يها دانشگاهبندي  گروه
  خارج از کشور 

  
  کشورها بندي دسته

ي معتبر گروه ها دانشگاه
1*1  

ي ها دانشگاه
معتبر گروه 

2*  

ي معتبر ها دانشگاه
  *3گروه 

 یی کهها دانشگاه
براي انتقال به صرفاً 

  2داخل معتبرند 

آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، : 1دسته 
انگلستان، استرالیا، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، 
پرتغال، چین، دانمارك، روسیه، زالندنو، 
ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنالند، 

  کانادا، نروژ، هلند

تقاضاي انتقال براي 
ي ها گروهي ها دانشگاه

و  "ج"، "ب"، "الف"
داخل کشور  "د"
) 2مطابق جدول (

  .بررسی است قابل

ي ها دانشگاهي تقاضاي انتقال برا
داخل کشور  "د"و  "ج"، "ب"ي ها گروه
  .بررسی است قابل) 2مطابق جدول (

تقاضاي انتقال براي 
ي ها گروهي ها دانشگاه

داخل کشور  "د"
) 2مطابق جدول (

  .بررسی است قابل

امارات، اوکراین، ایسلند، ترکیه، : 2دسته 
بالروس، کره، مالزي، مجارستان، ونزوئال، 

یونان، آفریقاي جنوبی، هنگ هندوستان، 
کنگ، اردن، بحرین، سودان، سوریه، عراق، 

عربستان، عمان، قبرس، قطر، کویت، 
  لبنان، مصر، یمن، الجزایر، لیبی، مراکش

تقاضاي انتقال براي 
ي ها گروهي ها دانشگاه

 "د"و  "ج"، "ب"
مطابق (داخل کشور 

بررسی  قابل) 2جدول 
  است

ي ها دانشگاهتقاضاي انتقال براي 
داخل کشور  "د"و  "ج"ي ها گروه

  بررسی است قابل) 2مطابق جدول (

هاي تازه استقالل یافته  جمهوري: 3دسته 
، اندونزي، )المنافع مستقل مشترك(

  پاکستان، فیلیپین
    

تقاضاي انتقال براي 
ي ها گروهي ها دانشگاه

داخل  "د"و  "ج"
مطابق جدول (کشور 

  بررسی است قابل) 2
  

ي هـا  دانشـگاه به  2کشورهاي دسته  1ي مادر یا معتبر گروه ها دانشگاهانتقال دانشجو از *
و مبـدأ  دانشـگاه  علمـی  توانمنـدي   براسـاس  هـا  رشـته داخل کشور در برخـی از   "الف"گروه 

                                                                                                                                               
: ها به تفکیک کشورها در کتاب ارزشیابی مدارك تحصیلی خارج از کشـور بـه آدرس   نام این دانشگاه -1

  .باشد موجود می http: //www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx: آدرس
هایی هستند که نام آنها در کتاب ارزشیابی مدارك تحصیلی خارج از کشـور نیامـده ولـی از     دانشگاه -2

 .باشد صالح همان کشور مورد تأیید می نظر وزارت ذي
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  .است پذیر امکانهمچنین معدل و وضعیت تحصیلی دانشجو به تشخیص شورا 
 تأییـد نامشان در جـدول فـوق نیامـده و مورد    ي کشورهایی کهها دانشگاهانتقال از * 
  .است پذیر امکان "د"ي گروه ها دانشگاهآن کشور باشد فقط به  صالح ذيوزارت 
مطـابق  ، ي داخـل هـا  دانشـگاه موافقت با انتقال دانشجو مستقیما توسط هر یـک از  *
  .اما خارج از چارچوب جدول فوق نیز بالمانع است نامه آیین

جهت انتقال صرفاً  ي داخل کشورها دانشگاهبندي  گروه -2جدول شماره 
  ي خارج از کشورها دانشگاهدانشجویان ایرانی از 

انتقال دانشـجویان ایرانـی شـاغل بـه تحصـیل در       نامه آیین 6ماده  1موضوع تبصره (
و مراکـز پژوهشـی    عـالی  آمـوزش ي هـا  مؤسسه، ها دانشگاهي خارج از کشور به ها دانشگاه

  )داخل کشور
  

  گروه د  گروه ج  گروه ب  گروه الف

  اله بروجردي آیت  اراك  اصفهان
 مؤسسات غیرانتفاعی

بجز موارد مندرج در (
  )گروه ب و ج

  ایرانشهر  ارومیه  الزهرا
 ي آزاد اسالمیها دانشگاه

بجز موارد گروه ب و (
  )ج

 نور پیامي ها دانشگاه  ایالم  بوعلی سینا همدان  تبریز
  )بجز موارد گروه ج(

مراکز دانشگاه جامع   بجنورد  بیرجند  مدرس تربیت
  کاربرديعلمی 

تربیت معلم 
    بناب  ی امام خمینی قزوینالملل بین  )کرج( تهران

    تربت حیدریه  تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  تهران
    جهرم  و سبزوار نتربیت معلم آذربایجا  شهید بهشتی

    خوانسار  تفرش  شیراز
    دامغان  بوشهرفارس  خلیج  صنعتی اصفهان
    زابل  رازي کرمانشاه  صنعتی امیرکبیر
صنعتی خواجه 

نصیرالدین 
  طوسی

    سیستان و بلوچستان  زنجان

    صنعتی ارومیه  سمنان  صنعتی شریف
    صنعتی بابل  شاهد  عالمه طباطبایی
علم و صنعت 

    صنعتی بیرجند  شهر کرد  ایران

    دریانوردي چابهارعلوم دریایی و   شهید باهنر کرمان  فردوسی مشهد
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 هنر تهران
    علوم کشاورزي و منابع طبیعی رامین  شهید چمران اهواز  )کرج(

    فسا  صنعتی شیراز، صنعتی شاهرود، صنعتی سهندتبریز  
    کازرون  علوم اقتصادي  
    کردستان  علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و ساري  
    گلستان  فنی مهندسی گلپایگان  
    گنبد کاوس  قم  
    لرستان  کاشان  
    محقق اردبیلی  گیالن  
    مراغه  مازندران  
    مالیر  ها دانشگاهی الملل بینواحدهاي   
    نیشابور  هرمزگان  
    عصر رفسنجان ولی  تبریز هنر اسالمی، هنر اصفهان  
    یاسوج  یزد  

  تربیت دبیر شهید رجایی  

، شیخ بهایی، خاتم، ارشاد دماوند، غیرانتفاعی سوره
شهید اشرفی ، رجاء قزوین ،)آمل( شمال، سجاد، خیام

علوم و فنون  ،)ع( امام رضا، محدث نوري، اصفهانی
  مازندران

  

بجز ( واحدهاي مرکز شهرهاي بزرگ آزاد اسالمی  صنعت آب و برق شهید عباسپور  
    )موارد گروه ب

    واحدهاي تهران و مرکز شهرهاي بزرگ -نور پیام  غیرانتفاعی علم و فرهنگ  

  

، علوم تحقیقات تهران: واحدهاي( آزاد اسالمی
، کرج، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شمال

مشهد و ، تبریز، اراك، آباد نجف، خوراسگان، قزوین
  )شوشتر
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انتخاب و معرفی دانشجوي نمونه مصوب  نامه آیین
  فناوريتحقیقات و ، وزراي علوم 30/9/1389

  درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت
افـزایش مراتـب معنـوي و    ، شناسایی و معرفـی الگـوي مناسـب دانشـجویی     منظور به

و  ي اسـالمی هـا  ارزشو گسترش اصول و ملّی  هویتبه  بندي پايتشویق دانشجویان در 
نـوآوري و شـادابی اجتمـاعی و شناسـایی     ، اي و بـا هـدف افـزایش تحـرك     اخالق حرفـه 

انتخـاب و معرفــی   نامـه  آیـین ، فرهنگـی در بــین دانشـجویان  علمـی  اسـتعدادهاي برتـر   
  .گردد میدانشجوي نمونه تدوین 

  تعاریف -1ماده 
اجتمـاعی و  ، فرهنگـی ، ي علمیها ویژگیفردي است که به لحاظ  :دانشجوي نمونه

این دانشجویان بـه لحـاظ سـطح    . رعایت شؤون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد
  :شوند میانتخاب به دو دسته تقسیم 

کـه در سـطح    گـردد  مـی به دانشجویی اطـالق   :دانشجوي نمونه دانشگاهی )الف
ــان        ــیلی در می ــع تحص ــی و مقط ــروه تخصص ــب گ ــاز را حس ــاالترین امتی ــگاه ب دانش

دانشـجوي نمونـه همـان     عنـوان  بـه دانشگاه محل تحصیل خود کسب و  کنندگان شرکت
  .شود میدانشگاه انتخاب و معرفی 

به آن دسته از دانشجویان نمونه دانشـگاهی اطـالق    :دانشجوي نمونه کشوري )ب
توسط دانشگاه مـدارك  ، که به واسطه کسب باالترین امتیازات در گروه و مقطع گردد می

ي داوري وزارتـین مـورد ارزیـابی و بـه     ها هیأتآنان براي ارزیابی به وزارتین ارسال و در 
در میــان لحــاظ کســب بــاالترین امتیــاز در گــروه تخصصــی و مقطــع تحصــیلی        

دانشـجوي   عنـوان  بـه آموزشی وزارتـین  / دانشجویی ي ها معاونتتوسط ، کنندگان شرکت
  .گردند مینمونه کشوري معرفی 
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، قرآنـی ، ي ایثـارگري هـا  فعالیـت شـامل   :ي فرهنگـی و اجتمـاعی  ها ویژگی )ج
  .هنري و ادبی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی

  پژوهشیي آموزشی و ها فعالیتشامل  :ي علمیها ویژگی )د
مسـؤولیت  ، اخـالق ، رفتـار ، شامل رعایت ضـوابط و مقـررات   :شؤون دانشجویی )ه

  .اعتقادات دینی و مذهبی، پذیري
ي هـا  پژوهشـکده و  هـا  دانشـکده و  هـا  پژوهشـگاه ، هـا  دانشگاههر یک از  :دانشگاه )ز

  .دولتیغیر ي آموزشی عالی مستقل اعم از دولتی وها مجتمعمؤسسات و ، مراکز، مستقل
علوم پایه پزشـکی  ، داروسازي، دندانپزشکی، ي پزشکیها گروهشامل  :گروه تخصصی )ح

  .گردد می علوم انسانیعلوم پایه و ، هنر، فنی مهندسی، کشاورزي و دامپزشکی، و بهداشت
  کنندگان شرکتشرایط  -2ماده 

تحصیلی را با معدل کـل در هـر یـک از مقـاطع      سال نیمدانشجویانی که حداقل یک 
 ،)17( کارشناســی ارشــد ،)16( کارشناســی ناپیوســته و کارشناســی پیوســته، کــاردانی

) 15( و دکتـري تخصصـی بـالینی   ) 17( Ph.Dو دکتري تخصصی ) 16( اي دکتراي حرفه
  .در این رقابت شرکت نمایند ندتوان میگذرانده باشند 

 شـوند  مـی ه آموختـ  دانـش دانشجویانی که تا پایان شهریور مـاه هـر سـال     -1تبصره 
  .در همان سال در این رقابت شرکت نمایند ندتوان می

دانشـجوي نمونـه    عنـوان  بـه  دتوانـ  مـی هر دانشجو در هر مقطع یک بـار   -2تبصره 
  .کشوري انتخاب شود

، ي پژوهشـی هـا  بخشداشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز از  -3تبصره 
بـراي شـرکت در ایـن    ) از ردیف اول و دوم صرفاً( اجتماعی و شؤون دانشجویی، فرهنگی
  .استالزامی رقابت 

دانشجویان داراي سابقه محکومیـت در شـوراي انضـباطی دانشـگاه و یـا       -4تبصره 
  .امکان شرکت در این رقابت را ندارند ربط ذيمراجع قانونی 

اجتماعی ضروري اسـت  ، فرهنگیعلمی و  يها فعالیتیه براي کلیه تأییدارایه  - 5تبصره 
  .باشد میگرفته در مقطع فعلی دانشجو مالك محاسبه و امتیاز  ي صورتها فعالیتصرفاً  و

یـا معاونـت پژوهشـی و     ارایه مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی     -6تبصره 
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وزارتین و گواهی در دست چاپ بودن از انتشـارات   فناوريتحقیقات و / دانشگاه  فناوري
  .گردآوري ضروري است ترجمه و یا، اتتألیفبراي کلیه 
  .گیرد میمدارك دانشجویان بر حسب گروه تخصصی و مقطع مورد رسیدگی قرار  - 7تبصره 
  نحوه محاسبه امتیاز -3ماده 

  

  مقطع تحصیلی
فرهنگی و اجتماعی   علمی

  حداقل -حداکثر

شؤونات 
 -حداکثر
  حداقل

  جمع

المپیادهاي   آموزشی
  علمی

پژوهشی 
  100  3-5  10- 25  حداقل -حداکثر

  100  3-5  10- 25  3- 25  0-2  43  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
  100  3-5  10- 25  6- 30  0-2  38  کارشناسی پیوسته
  100  3-5  10- 25  15- 40  0-2  28  کارشناسی ارشد

دکتراي 
  اي حرفه

  پزشکی
  داروسازي

  دندانپزشکی
  دامپزشکی

43  2-0  25 -10  25 -10  5-3  100  

 کارشناسی ارشد
  100  3-5  15- 30  10- 30  0-2  38  پیوسته

دکتري 
  تخصصی

Ph.D 12  -  48 -20  30 -15  10 -5  100  
  100  5- 10  15- 30  10- 30  -  30  بالینی

  

  نحوه محاسبه امتیاز بخش علمی -4ماده 
بخشی به معـدل کـل واحـدهاي گذرانـده     ، از مجموع امتیاز آموزشی: آموزشی -1-4

تحصیلی دانشجو براساس جدول زیر تعلـق   سال نیماختصاص و بخش دیگر به معدل هر 
 سـال  نـیم واحدها زودتر از سـنوات تعیـین شـده اتمـام یابـد بـه        که صورتیدر . گیرد می

  .گیرد میتعلق  سال نیمامتیاز باالترین معدل ، باقیمانده
  

 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
 5×) معدل -13( 35معدل کل واحدهاي گذرانده امتیاز  نحوه محاسبه امتیاز

 سال نیممعدل هر  امتیاز

 ي تحصیلیها سال نیممعدل  سال نیم 4امتیاز براي  8
75/0  
1  
5/1  

2 

17-16  
18-1/17  
19-1/18  
20-1/19 
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 کارشناسی پیوسته
 5×) معدل - 14( 30معدل کل واحدهاي گذرانده امتیاز  نحوه محاسبه امتیاز

 سال نیممعدل هر  امتیاز

 تحصیلی سال نیممعدل  سال نیم 8امتیاز براي  8
5/0  
75/0  
1 

18-17  
19-1/18  
20-1/19 

  
 ناپیوسته کارشناسی ارشد

 6×) معدل -16( امتیاز 24معدل کل واحدهاي گذرانده  نحوه محاسبه امتیاز
 سال نیممعدل در هر  امتیاز

 ي تحصیلیها سال نیممعدل  سال نیم 4امتیاز براي  4
5/0  
75/0  
1 

18-17  
19-1/18  
20-1/19 

  
 پیوسته کارشناسی ارشد

 4×) معدل -15( امتیاز 20معدل کل واحدهاي گذرانده  نحوه محاسبه امتیاز
 سال نیممعدل در هر  امتیاز

 ي تحصیلیها سال نیممعدل  سال نیم 12امتیاز براي  18
75/0  
1  
5/1 

18-17  
19-1/18  
20- 1/19 

  

  24امتیاز معدل کل واحدهاي گذرانده 
  اي دکتري حرفه

  نحوه محاسبه امتیاز
  6×) معدل -16(

  سال نیمامتیاز براي ده  15  ي تحصیلیها سال نیممعدل 

  امتیاز  سال نیممعدل هر 
17-1/16  
18-1/17  
19/1/18  
20-1/19  

75/0  
1  
25/1  
5/1  

  
  اي سایر امتیازات آموزشی دکتراي حرفه -

   



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   660

 

  )امتیاز -4حداکثر ( امتیاز  عنوان  نوع آزمون
  دامپزشکی  داروسازي و دندانپزشکی  پزشکی

  جامع علوم پایه کشوري

  -  2  2  اول
  -  5/1  5/1  دوم تا چهارم
  -  1  1  پنجم تا هفتم
  -  5/0  5/0  هشتم تا دهم

  جامع پیش کارورزي کشوري

  -  -  2  اول
  -  -  5/1  دوم تا چهارم
  -  -  1  پنجم تا هفتم
  -  -  5/0  هشتم تا دهم

  جامع پیش کارورزي دانشگاهی
  4  -  1  اول
  3  -  5/0  دوم
  2  -  25/0  سوم

  جامع علوم پایه دانشگاهی
  -  2  1  اول
  -  5/1  5/0  دوم
  -  1  /25  سوم

  4  4  4  سقف امتیاز
  

Ph.D دکترا تخصصی 
 3×) معدل -17( 9معدل کل واحدهاي گذرانده امتیاز  نحوه محاسبه امتیاز

 سال نیممعدل در هر  امتیاز

 ي تحصیلیها سال نیممعدل  سال نیم 3امتیاز براي  3
5/0  
75/0  
1 

18 -17  
19 -1/18  
20 - 1/19 

  

  دکتراي تخصصی بالینی
  امتیاز  نمره در هر سال  سال 4امتیاز براي  15حداکثر   نمره کتبی ارتقاي هر سال

    

100-95  75/0  
110-100  1  
120-110  2  
135-125  5/2  
150-135  75/2  

  سال 4امتیاز  15حداکثر   نمره شفاهی ارتقاي هر سال

  امتیاز  نمره در هر سال
100-95  75/0  
110-100  1  
120-110  2  
125-120  5/2  
150-135  75/3  

  

  .امتیاز محاسبه خواهد شد 30با افزایش سنوات سقف تحصیلی حداکثر تا سقف * 
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  المپیادهاي علمی 2-4
  

  المپیادهاي علمی

  امتیاز  عنوان
  2  اول
  5/1  دوم
  1  سوم

  

  پژوهشی -3-4
ي بخش پژوهشی باید مرتبط با رشـته و مقطـع تحصـیلی    ها فعالیتکلیه  -1تبصره 

  .دانشجو باشد
صورت مشترك با اساتید دانشگاه صورت  ي پژوهشی که بهها فعالیتکلیه  -2تبصره 

  .باشد میگرفته است انفرادي محسوب و داراي امتیاز انفرادي 
ي پژوهشی دانشجو بیشتر از سـقف تعیـین شـده    ها فعالیتدر صورتیکه  -3تبصره 

امتیاز ترجیحی به مجموع امتیـاز ایـن بخـش     عنوان بهامتیاز  10پژوهشی باشد تا سقف 
  .بل افزایش خواهد بودآنان قا

  مقاالت )الف
حداکثر امتیاز بخش مقاالت سی درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هـر   -تبصره

  .باشد میمقطع 
 چاپ هر مقاله در مجالت نمایه شده معتبر خارجی و مجـالت داراي امتیـاز   -1-3-4

  .پژوهشیعلمی و 
  

  امتیاز  تعداد نویسنده یا نویسندگان
  5  یک تا دو نفره

  4  نفر 2بیشتر از 
  

و  هـا  دانشـگاه ترویجـی   ي معتبـر علمـی  هـا  مجموعهچاپ هر مقاله در سایر  -2-3-4
  .تخصصی و پژوهشی داخل کشور و مجالت علمی عالی آموزشمؤسسات 

  
  امتیاز  تعداد نویسنده یا نویسندگان

  3  یک تا دو نفره
  2  نفر 2بیشتر از 



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   662

 

علمـی  و مجـامع   هـا  کنفـرانس در ) پوسـتر ، سـخنرانی ( ارایه یا چاپ مقالـه  -3-3-4
  .ی و داخلیالملل بین

  ي تحقیقاتیها فعالیت )ب
ي تحقیقـاتی سـی درصـد امتیـاز بخـش      هـا  فعالیـت حداکثر امتیاز بخـش   -تبصره

  .باشد میپژوهشی متناسب هر مقطع 
و ملّـی   يهـا  طـرح ، فعالیت و همکـاري در هـر طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه       -

  .تحقیقات کاربردي
  

  اجرا نحوه

  سقف امتیاز

 کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی
  ناپیوسته

اي  دکتراي حرفه
 کارشناسی ارشد

  پیوسته

 Ph.Dدکتراي تخصصی 
  و دکتري بالینی

  10  7  7  5  4  مجري مستقیم
  6  4  4  3  2  همکاري در طرح

  
  .گردد میبا ضریب دو محاسبه ملّی  يها طرحامتیاز فعالیت و همکاري در  -1تبصره 
یـک  صـرفاً   ي متعـدد هـا  جشنوارهدر صورت ارایه یک طرح تحقیقاتی در  -2تبصره 

  .بخش در نظر گرفته خواهد شد
  کتاب تألیف )ج
  تألیف هر کتاب چاپ شده یا در دست چاپ؛ -
  گیرد صورت تصنیفی یا کتب مرجع ده امتیاز تعلق می به تألیف کتاب به -

  

تعداد نویسنده یا 
  نویسندگان

  امتیازسقف 

کارشناسی ارشد   کارشناسی  کاردانی
  ناپیوسته

اي  دکتراي حرفه
کارشناسی ارشد 

  پیوسته

 Ph.Dدکتراي تخصصی 
  و دکتري بالینی

  9  7  7  4  3  نفره 1
  6  5  5  3  2  نفره 2

  3  3  3  2  1  نفر به باال 2
  

  

  ترجمه یا گردآوري کتاب )د
  )چاپ شده یا در دست چاپ( ترجمه یا گردآوري کتاب
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تعداد نویسنده یا 
  نویسندگان

  سقف امتیاز

 کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی
  ناپیوسته

اي  دکتراي حرفه
 کارشناسی ارشد

  پیوسته

 Ph.Dدکتراي تخصصی 
  و دکتري بالینی

  7  5  5  3  2  نفره 1
  6  4  4  2  1  نفره 2

  5  3  3  1  5/0  نفر به باال 2
  

  ابداع و نوآوري، اختراع )ه
ابـداع و نـوآوري سـی درصـد امتیـاز بخـش       ، امتیاز بخش اختـراع حداکثر  -تبصره

  .باشد میپژوهشی متناسب هر مقطع 
و صـنعتی    ي علمیها پژوهشیه از سازمان تأییدابداع و یا نوآوري داراي ، به اختراع -
ي مـورد  هـا  جشـنواره فارابی و سـایر  ، رازي، ابن سینا، دبیرخانه جشنواره خوارزمی، ایران
  .گیرد میوزارتین امتیاز ذیل تعلق  تأیید

  

  تعداد

  سقف امتیاز

 کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی
  ناپیوسته

اي  دکتراي حرفه
 کارشناسی ارشد

  پیوسته

و  Ph.Dدکتراي تخصصی 
  دکتري بالینی

  9  7  7  4  3  نفره 1
  6  5  5  3  2  نفره 2

  3  3  3  2  1  نفر به باال 2
  

  علم سازي تجاري )و
حداکثر امتیاز این بخش ده درصـد امتیـاز بخـش پژوهشـی متناسـب هـر        -تبصره

  .باشد میمقطع 
، خدماتی، ي مختلف صنعتیها بخشبه هرگونه ارایه طرح و یا ایده اجرا شده در کلیه 

/ معاون پژوهشی  تأییداجتماعی و دانشگاهی با گواهی باالترین مقام آن بخش و ، عمومی
  .گیرد میحسب نوع و سطح آن از یک تا پنج امتیاز تعلق ، دانشگاه فناوريتحقیقات و 

  )امتیاز 25حداکثر ( اجتماعی، نحوه امتیازدهی بخش فرهنگی -5ماده 
ي فرهنگی و اجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشـجو  ها فعالیتصرفاً  -تبصره
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  .صورت گرفته باشد مورد پذیرش خواهد بود
  ي قرآنیها فعالیت -5-1
  و نهج البالغه) تفسیر، قرائت، حفظ( در مسابقات قرآنکسب مقام  -

  
  ها دانشگاهسطح   کشوري  یالملل بین  عنوان

  14  19  25  مقام اول
  12  17  22  مقام دوم
  10  15  20  مقام سوم

  
  ترجمه یا گردآوري با موضوعات قرآنی، تألیف -
  

  ها دانشگاهسطح   در سطح کشوري  الملل بیندر سطح   نحوه اجرا
  10  15  25  یک نفره

  8  10  15  دو نفره به باال
  

ي علوم قرآنـی بـا موضـوعات قرآنـی در بخـش      ها رشتهات دانشجویان تألیف -تبصره
  .گیرد میپژوهشی مورد رسیدگی قرار 

و در  5عتـرت و نمـاز در سـطح دانشـگاه     ، ي قرآنیها کانونعضویت و همکاري در  -
  ؛گیرد میامتیاز تعلق  7سطح کشوري 

و یا  ها دانشگاهیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در تأییدمربیان قرآنی داراي  -
  .پنج امتیاز، سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی

  )باشد میشامل مصادیق زیر ( :ي سیاسی و اجتماعیها فعالیت -5-2
کـه  ( نظـارت دانشـگاه   هیـأت به ازاي هر سال عضـویت در تشـکل داراي مجـوز از     -

  ؛یک امتیاز) باشد می ي اسالمیها تشکلنظارت بر  هیأت تأییدفعالیت آنان مورد 
  ؛به ازاي هر سال عضویت در شوراهاي صنفی یک امتیاز -
به ازاي هر سال همکاري با نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـري در دانشـگاه و یـا       -

  .کمیته تحقیقات دانشگاه یک امتیاز/ پژوهشی علمی و  يها انجمنو  ها کمیته
حداکثر امتیاز این بخش بیست و یک امتیاز بوده و در صورت عضویت هـم   -تبصره

  .گیرد میتنها به یک عضویت امتیاز تعلق ، زمان در هر یک از موارد یاد شده
نظـارت بـر نشـریات     هیأتیه از تأییدبا موضوعات اجتماعی و سیاسی داراي  تألیف -
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  ؛)داکثر ده امتیازح( دانشگاه
  

  در دست چاپ  چاپ شده  نحوه اجرا
  4  6  یک نفره

  2  4  دو نفر و باالتر
  

ي امـداد و نجـات و اردوهـاي    هـا  گـروه ي هـالل احمـر و   ها کانونعضویت فعال در  -
  ؛)حداکثر هفت امتیاز( گیرد میامتیاز زیر تعلق ، سازندگی به ازاي هر سال

  
  امتیاز  نحوه عضویت
  1  عضویت فعال

  5  مترقبهغیر مشارکت و حضور در امدادرسانی در حوادث
  

مشارکت و همکاري در تهیه نشریات دانشـگاهی داراي مجـوز از کمیتـه نـاظر بـر       -
نظارت بر نشریات دانشجویی کشور باشـد بـه ازاي    هیأت تأییدنشریات دانشگاه که مورد 
  .)حداکثر هفت امتیاز( گیرد میهر سال امتیاز ذیل تعلق 

  
  امتیاز  ت همکاريوضعی

  4  مدیر مسؤول یا سر دبیر
  2  تحریریه هیأتعضو شوراي سر دبیري و 
  1  همکاري

  
  هنري و اجتماعی، ي ادبیها فعالیت -3-5
ي معتبر هنري و ادبی امتیاز ذیـل تعلـق   ها جشنواره، به کسب عناوین در مسابقات -

  :گیرد می
  

  ها دانشگاهدر سطح   کشوري  یالملل بین  عنوان
  8  12  20  اول
  6  10  17  دوم
  4  8  15  سوم

  
ي هنـري و ادبـی داراي مـدرك مربیگـري از     ها رشتهبه دانشجویانی که در یکی از  -

 6منوط به عدم تطابق رشته با مدرك مربیگـري   ،باشند می اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
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  .گیرد میامتیاز تعلق 
نظارت بر نشریات دانشگاه  هیأتیه از تأییدبا موضوعات ادبی و هنري داراي  تألیف -

  .)حداکثر شش امتیاز( منوط به عدم تطابق رشته با فعالیت
هر سال منوط بـه عـدم    يي ادبی و هنري به ازاها کانونبه مشارکت و همکاري در  -

  .گیرد میتطابق رشته با فعالیت یک امتیاز تعلق 
امتیاز تعلـق   6ي ادبی و هنري بارز با توجه به ارزش اثر حداکثر ها فعالیتبه آثار و  -

یـه از اداره  تأییدمدیریت فرهنگی دانشگاه و یا ارایه  عهده بهتشخیص ارزش اثر . گیرد می
  .باشد می فرهنگ و ارشاد اسالمی

ادبـی و  ، ي فرهنگـی هـا  فعالیتیی در دانشگاه که معرف آثار و ها نمایشگاهبرگزاري  -
  .گیرد میامتیاز تعلق  3 باشد میهنري شخص دانشجو 

  .گیرد میامتیاز تعلق  5برگزاري نمایشگاه با موضوعات قرآنی و دفاع مقدس  -
ي زندگی و سـایر  ها مهارتي آموزشی ها کارگاهدر  کننده شرکتبه دانشجویان  - 

یـک امتیـاز تعلـق     شـود  مـی برگـزار   هـا  دانشگاهیی که توسط دفاتر مشاوره ها کارگاه
  .گیرد می

و آزاد اندیشـی دو امتیـاز    يپرداز نظریهي ها کرسیبه دانشجویان فعال در برگزاري  -
  .گیرد میتعلق 
ي مـورد  هـا  جشنوارهحرکت و یا سایر ملّی  در جشنواره کننده شرکتبه دانشجویان  -
  .گیرد میوزارتین دو امتیاز تعلق  تأیید
دانشـجویی   المنفعـه  عـام به ازاي هر سال عضویت و همکاري در بنیادهاي خیریه و  -

ي هیـأت امنـا  بـه عضـویت در   . گیـرد  میاز قبیل داراالیتام و غیره دو امتیاز تعلق رسمی 
  .گیرد میسه امتیاز تعلق رسمی مؤسسات خیریه 

دو امتیـاز   نماینـد  مـی فعالیـت  رسـمی   طور بهدانشجویی که  هاي تعاونیبه اعضاي  -
  .گیرد میتعلق 

  ایثارگري -6ماده 
  ؛بیست و پنج امتیاز :درصد 70جانبازان  -
  ؛)10حداقل امتیاز ( معادل یک سوم درصد جانبازي :درصد 69تا  25جانبازان  -
  آزادگـان و رزمنــدگان بـه ازاي هــر مـاه اســارت و یـا حضــور دواطلبانـه در جبهــه      -
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  ؛یک امتیاز
  ؛پانزده امتیاز) آزاده، جانباز پنجاه درصد به باال، شهید( فرزند و همسر -
  .درصد ده امتیاز 49تا  25فرزند و همسر جانباز  -

امتیاز میزان حضور خواهران در اسـارت و جبهـه بـا ضـریب دو محاسـبه       -1تبصره 
  .خوادهد شد
امتیـاز   35حداکثر امتیاز بخش فرهنگی جانبازان داراي فعالیت فرهنگی  -2تبصره 

  .باشد می
  ي ورزشیها فعالیت -7ماده 

  :گیرد میبه کسب عناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلق  -
  

  دانشگاهی  کشوري  یالملل بین  عنوان
  6  12  20  اول
  4  10  17  دوم
  2  8  15  سوم

  

به عناوین کسب شده در مسابقات استانی کـه در مقطـع فعلـی دانشـجو      -1تبصره 
  .گیرد میتعلق  ها دانشگاهباشد امتیاز بخش 

معاونت دانشـجویی و فرهنگـی و   ، کننده عناوین در دانشگاه تأییدمرجع  -2تبصره 
  .باشد می ربط ذيدر خارج از دانشگاه مراجع 

ي ورزشـی از  هـا  رشـته به دانشجویان داراي کـارت مربیگـري و داوري در یکـی از     -
 6 ،باشـد بدنی دانشگاه رسـیده   اداره تربیت تأییدهاي ورزشی که به  و فدراسیون ها انجمن

  .گیرد میامتیاز تعلق 
بخـش   بدنی با موضـوعات ورزشـی در   ي تربیتها رشتهات دانشجویان تألیف -تبصره

  .گیرد میپژوهشی مورد رسیدگی قرار 
  شؤون دانشجویی -8ماده 

که پس از تعیین امتیاز در  باشد میذیل  شرح بهي امتیاز شؤون دانشجویی ها شاخص
موارد شش گانه مجموع امتیاز بدست آمده بر عدد شش تقسیم و عدد حاصـله   هر یک از

  .باشد میامتیاز بخش شؤون دانشجو 
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  محدوده امتیاز  عنوان  ردیف
  10تا  0  به انجام فرایض دینی و متعهد بودن بندي پاي  1
  10تا 0  برادران و خواهران رعایت پوشش اسالمی  2
  10تا  0  هنجارهاي اجتماعی رعایت مقررات و شؤون دانشجویی و  3
  10تا  0  اي ي حرفهها مسؤولیترعایت اخالق و   4
  10تا  0  دانشجویان و سایرین، احترام به اساتید  5
  10 تا 0  ي برجسته دانشجوها ویژگیسایر   6

  

  سایر مقررات -9ماده 
دانشکده سـتادي  / بررسی و معرفی دانشجویان واجد شرایط در هر دانشگاه  منظور به

دانشکده متشکل از معاونین / تحت عنوان ستاد اجرایی انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه 
مـدیر کـل امـور دانشـجویان     ، مدیر پژوهشـی ، مدیر امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشـگاه و مـدیر   شاهد و ایثارگر و معاون فرهنگی نهاد 
حراست به ریاست معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه تشـکیل و پـس از بررسـی و        

درصـد امتیـاز    60پرونده سه نفر اول در هر مقطع و گروه تخصصی کـه حـداقل   ، ارزیابی
ان را کسـب نمــوده باشـند را بـه همــراه لیسـت امتیــاز کلیـه دانشــجوی      نامــه آیـین ایـن  

 ایـن سـتاد  ضـمناً   .ي متبوع ارسال خواهند نمـود ها وزارتخانهبه دانشگاه را  کننده شرکت
  .ي خواهد نمودگیر تصمیمامتیاز بخش شؤون دانشجویی  درخصوص
موظفند از دانشجویان نمونه دانشگاهی در سطح دانشـگاه تقـدیر    ها دانشگاه -تبصره

دانشجویان نمونه دانشگاهی که نمونـه  تسهیالت در نظر گرفته براي آن دسته از . نمایند
  .گردد میشامل ن اند شدهکشوري انتخاب ن

درصـد حـد نصـاب امتیـاز الزم      90به دانشجویان معلول در صورت کسـب   -تبصره
یـه از سـازمان   تأییدئـه  اار. گیـرد  مـی براي شرکت در این رقابت ده امتیاز تشویقی تعلـق  

  .استبهزیستی براي این گروه از دانشجویان ضروري 
فرهنگـی و شـؤون دانشـجویی    ، ي علمـی ها بخشمرجع رسیدگی امتیازات  -تبصره

دانشـکده  / دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه    ، ي آموزشی و پژوهشیها معاونتبا  ترتیب به
  .باشد میمربوط 

ستاد مرکزي انتخاب دانشجوي نمونه تشـکیل و  ، ربط ذيي ها وزارتخانهدر هر یک از 
اسـامی  ، هاي واصله اقـدام و در پایـان   داوري نسبت به بررسی پروندهي ها هیأتبا تعیین 
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را به سـتاد همـاهنگی معرفـی دانشـجوي      باشند میدانشجویانی که حایز باالترین امتیاز 
  .نمایند مینمونه اعالم 

و معرفی دانشجویان نمونـه کشـور سـتاد همـاهنگی      ریزي برنامه، هماهنگی منظور به
/ تشکل از معاونین و مدیران کل مرتبط بـا حـوزه دانشـجویی    معرفی دانشجویان نمونه م

  .آموزشی وزارتین تشکیل و دانشجویان نمونه را انتخاب و معرفی خواهند نمود
ي آموزشـی در جلسـه سـتاد    هـا  گـروه تعداد دانشـجویان نمونـه و سـهم هـر یـک از      

  .گردد میهماهنگی معرفی دانشجویان نمونه تعیین 
، وزراي علـوم  تأییـد به  30/9/1389ماده و بیست تبصره در تاریخ  9در  نامه آییناین 

درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ تصـویت بـراي   ، و بهداشت فناوريتحقیقات و 
  .گردد میي قبلی لغو ها نامه آیینو کلیه  االجرا الزممدت دو سال 

  
کامران دانشجو -و فناوري تحقیقات، وزیر علوم  

دستجردي مرضیه وحید -پزشکی درمان و آموزش، بهداشت وزیر  
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رشته  آسیایی در جهانی و، پذیرش قهرمانان ورزشی المپیک
علوم ورزشی بدون شرکت درآزمون سراسري  تربیت بدنی و

  12/12/1365مورخ  106مصوب جلسه 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي

 پذیرش قهرمانان مورد در اسالمی ایرانالمپیک جمهوري ملّی  بنا به پیشنهاد کمیته
  :تصویب کرد عالی آموزشات مؤسس و ها دانشگاهدرملّی 
، المپیـک آسـیایی   سـوم مسـابقات قهرمـانی المپیـک جهـانی و      قهرمانان اول تـا  - 1

رشـته   آزمـون سراسـري در   بـدون شـرکت در   نـد توان می قهرمانی آسیا قهرمانی جهان و
 .ادامه تحصیل دهند عالی آموزشات مؤسس و ها دانشگاهعلوم ورزشی  بدنی و تربیت
بـه وزارت   المپیـک جمهـوري اسـالمی   ملّی  سوي کمیته یک از موضوع بند افراد - 2

 .شوند میمعرفی  عالی آموزش فرهنگ و
 پـس از  مرکـزي گـزینش وزارت مـذکور    هیـأت توسـط   این افرادعمومی گزینش  - 3

 .شود میانجام  المپیکملّی  کمیته استعالم از
 تصـویب  بـه  المپیـک تهیـه و  ملّی  هماهنگی کمیته اجرایی این مصوبه با نامه آیین - 4

 .رسید خواهد عالی آموزش وزارت فرهنگ و
  

اي سیدعلی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شوراي رییس و جمهور رییس  
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بدنی  در رشته تربیتملّی  اجرایی پذیرش قهرمانان نامه آیین
  ،عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهو علوم ورزشی 

و ششمین جلسه مورخ یکصد مصوبه  4موضوع بند 
  انقالب فرهنگی مصوب عالی شوراي 12/12/65

  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم 14/5/1382
  مقدمه

ــه ــدنظر در    منظــور ب ــوق و تجدی ــراي اجــراي مصــوبه ف ــه الزم ب ــراهم آوردن زمین ف
ورزشـی در رشـته   ملّـی   در مـورد پـذیرش قهرمانـان    نامـه  آیـین این ، ي قبلیها نامه آیین

  .شود میبدنی ابالغ  تربیت
ورزشکارانی که در رویدادهاي ورزشـی جـدول زیـر شـرکت نمـوده و حـائز        -1ماده 

قهرمان موضوع مصوبه فوق تلقی و با اعـالم مراجـع    عنوان به ،اول تا سوم شوند هاي مقام
بـدنی   از طریـق مـدیر کـل تربیـت    ) المپیـک ملّـی   بدنی و کمیته سازمان تربیت( ربط ذي

  .شوند میبه سازمان سنجش آموزش کشور معرفی  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم
  

  رویدادهاي ورزشی موردنظر  ردیف
  )تابستانی و زمستانی( هاي المپیک بازي  1
  هاي آسیایی بازي  2
  )بزرگساالن، جوانان، نوجوانان( مسابقات جهانی  3
  )ها بزرگساالن و باشگاه، جوانان، نوجوانان( قهرمانی آسیامسابقات   4
  یونیورسیاد جهانی دانشجویان  5
  مسابقات قهرمانی جهان دانشجویان  6
  ي جهانها ارتشمسابقات   7

  
جـدول رویـدادهاي    6و  5ي هـا  ردیـف مرجع معرفـی دانشـجویان موضـوع     -تبصره
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تحقیقـات و  ، بدنی وزارت علـوم  تربیت کل اداره، ورزشی به سازمان سنجش آموزش کشور
  .باشد می فناوري

اسـت کـه در   رسـمی  ي ورزشـی  هـا  رشـته شامل آن دسته از  نامه آییناین  -2ماده 
از کمیت و کیفیـت الزم  آنها  بوده و رقابت جهانی یا آسیاییملّی  کشور داراي فدارسیون

  .برخوردار باشد
، بدنی وزارت علـوم  تربیت کل ادارهرسمی ي ورزشی ها رشتهمرجع تشخیص  -تبصره

  .باشد می فناوريتحقیقات و 
و اختصاصـی منـدرج در   عمـومی  قهرمانان باید واجد کلیه شرایط و ضوابط  -3ماده 

  .دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال تحصیلی مربوط باشند
بـا توجـه بـه    ، محل تحصیل قهرمانان توسط سازمان سنجش آموزش کشور -4ماده 
ملّـی   کمیتـه ، بـدنی  سـازمان تربیـت  ( قهرمانان و همکاري مراجع معرفی کننـده انتخاب 

  .شود میتعیین ) فناوريتحقیقات و ، بدنی وزارت علوم تربیت کل ادارهالمپیک و 
ورزش  هـاي  باشـگاه باید در طول تحصیل بـراي حضـور در    شدگان پذیرفته -5ماده 

  .تعهد دهند فناوريیقات و تحق، بدنی وزارت علوم تربیت کل ادارهدانشجویی به 
ي آموزشـی  هـا  نامـه  آیـین کلیـه  ، پس از دانشـجو شـدن قهرمانـان ورزشـی     -6ماده 

  .قابل اجرا استآنها  دانشجویان در مورد
هـاي آسـیایی در    هاي المپیک و اول تا سوم بازي قهرمانان اول تا سوم بازي -7ماده 

دانشـجو بـوده و یـا داراي مـدرك کارشناسـی باشـند و       ، در زمان احراز مقـام  که صورتی
اول تا سـوم را   هاي مقامي جهانی دانشجویی ها رقابتدانشجویانی که در یونیورسیادها و 

 گونـه  ایـن . بدنی معرفی شـوند  به یک مقطع باالتر در رشته تربیت ندتوان می ،احراز نمایند
  .ی الزم را نیز بگذرانندقهرمانان باید در صورت تشخیص گروه مربوط دروس جبران

  .است پذیر امکانمعرفی به مقطع دکتري با اخذ پذیرش از دانشگاه  – تبصره
هاي مـورد   با توجه به تعداد و نوع تخصص فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -8ماده 

ي هـا  دورهمجـاز اسـت قهرمانـان پذیرفتـه شـده در       هـا  دانشگاهنیاز اعالم شده از جانب 
  .بدنی وزارت بورسیه نماید تربیت کل ادارهتحصیالت تکمیلی را به تشخیص 

یـا  ملّـی   قهرمانان ورزشی کشور در صورت جابجا نمودن سه بار رکوردهاي -9ماده 
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بـا معرفـی   ملّـی   هـاي  سه بار احراز مقام قهرمانی و یا دو سال عضـویت متـوالی در تـیم   
بـا  ) دبیرسـتانی ( ي کشـور هـا  آموزشـگاه سـته  بدنی و قهرمانان نخبه و برج سازمان تربیت

جهـت تحصـیل در دوره    نـد توان مـی بدنی وزارت آموزش و پرورش  تربیت کل ادارهمعرفی 
تحقیقـات و  ، بـدنی وزارت علـوم   تربیـت  کـل  اداره تأییـد پـس از  ، بدنی کارشناسی تربیت

 نور پیامبه سازمان سنجش آموزش کشور معرفی و توسط این سازمان به دانشگاه  فناوري
  .معرفی شوند ها دانشگاهي فراگیر سایر ها دورهانتفاعی و یا غیر يها دانشگاهیا 

تبصـره بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان سـنجش        3ماده و  10در  نامه آییناین  -10ماده 
رسید و پـس   فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تصویب به 14/5/82در تاریخ ، آموزش کشور

ي قبلـی در ایـن خصـوص    هـا  نامـه  آیـین و  هـا  دستورالعملسایر . است االجرا الزماز ابالغ 
  .باشد می االثر ملغی

  
مصطفی معین -و فناوري تحقیقات، وزیر علوم  
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هاي اول تا سوم  تسهیالت تشویقی قهرمانان رتبه نامه آیین
  وزیران هیأت 8/5/1376مصوب 

مـورخ   1-42869بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      8/5/1376وزیران در جلسه مورخ  هیأت
 قـانون اساسـی  و سی و هشـتم  یکصد بدنی و به استناد اصل  سازمان تربیت 25/9/1375

هـاي اول تـا سـوم را     تسهیالت تشویقی قهرمانان رتبـه  نامه آیین، اسالمی ایرانجمهوري 
  :زیر تصویب نمود شرح به

  هاي اول تا سوم تسهیالت تشویقی قهرمانان رتبه نامه آیین
  تسهیالت تحصیلی -1ماده 

ي هـا  ارتـش ، قهرمـانی دانشـجویان جهـان   ، آسیایی، قهرمانان مسابقات المپیک )الف
و ملّـی   و قهرمانـان رکوردشـکن  ملّـی   قهرمـانی کشـور و عضـویت تـیم     ،)سـیزم ( جهان

بدون کنکور در مقاطع تحصـیلی زیـر    ندتوان میزیر  شرح بهي کشور ها آموزشگاهقهرمانان 
درمـان و آمـوزش   ، و وزارت بهداشـت  عـالی  آمـوزش در مؤسسات تابعه وزارت فرهنـگ و  

  :پزشکی ادامه تحصیل دهند
  ؛بدنی تربیت کارشناسی ارشدتا  -قهرمانان مسابقات المپیک -1
  ؛بدنی تربیت کارشناسی ارشدتا  -قهرمانان مسابقات آسیایی -2
  ؛بدنی تربیت کارشناسی ارشدتا  -بقات دانشجویان جهانقهرمانان مسا -3
  ؛بدنی تربیت کارشناسی ارشدتا  -)سیزم( ي جهانها ارتشقهرمانان مسابقات  -4
و یا جابجا نمودن سه بـار  ) در صورت احراز سه بار مقام قهرمانی( قهرمانان کشور -5

بـدنی تـا    سازمان تربیـت به گواهی ، و یا دو سال عضویت متوالی تیم ملیملّی  رکوردهاي
  ؛بدنی کارشناسی تربیت

قهرمانان مسابقات المپیک جهـانی و آسـیایی و قهرمـانی دانشـجویان جهـان در       -6
ارفـاق در نمـرات   % 20از  کارشناسـی ارشـد  صورت تمایل به شـرکت در آزمـون مقطـع    
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  .حاصله استفاده خواهد نمود
  تسهیالت اشتغال -2ماده 

نسـبت بـه   ، بـدنی  کشور حسب معرفی سازمان تربیت استخدامیسازمان امور اداري و 
، آسـیایی ، جهـانی ، فراهم نمودن تسهیالت الزم براي استخدام قهرمان مسابقات المپیک

ي دولتـی و  هـا  شـرکت ، هـا  زمانسـا ، هـا  وزارتخانهدانشجویان جهان و قهرمانی کشور در 
  .اقدام خواهد نمود، را دارندآنها  در مشاغلی که شرایط احراز، ها شهرداري
  تسهیالت زندگی -3ماده 

بدنی و  جهانی و المپیک به تشخیص سازمان تربیت -آسیایی -براي قهرمانان کشوري
به تناسب رشته و رنگ مدال و اهمیـت مقـام کسـب شـده مزایـایی از قبیـل تسـهیالت        

. دشو میاتومبیل ساخت داخل و هدایاي نقدي در نظر گرفته شده و اعطا ، زمین، مسکن
و اعتبـار مـورد    شود میبدنی حسب مورد مشخص  میزان این هدایا توسط سازمان تربیت

بـدنی توسـط سـازمان     نیاز براي اجراي این ماده همه ساله به پیشـنهاد سـازمان تربیـت   
  .و در ردیف اعتبارات جاري سازمان منظور خواهد شد تأمینبرنامه و بودجه 

  از کار افتادگی ورزشی -4ماده 
قهرمـانی دانشـجویان جهـان و     -سیزم، المپیک -جهانی -آسیایی -ن کشوريقهرمانا
ي کشور در حین تمرین و یا انجام مسابقه از بیمه جسمانی برخوردار بـوده و  ها آموزشگاه

دچار حادثه منجر به صدمه دیدن یا نقص عضو یا فوت شوند از ایـن مزایـا    که صورتیدر 
خـدمات بالعـوض    صـورت  بـه اجتمـاعی   تأمیناین امر توسط سازمان . نماید میاستفاده 
  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهآن  نامه آیینانجام و 

  اعطاي نشان -4ماده 
ها و یا خدمت شایسته بـه ورزش   تداوم پیروزي دلیل بهمربیان و مدیرانی که ، قهرمان

در امر مسابقات جهانی و المپیک شایسته دریافت نشان باشند بنا به پیشنهاد  خصوص به
دولتـی مفتخـر بـه اخـذ نشـان      هـاي   نشـان  بدنی و تصویب کمیته اعطاي سازمان تربیت

  .شجاعت خواهند شد
  

حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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 اجرایی قانون تسهیالت تشویقی قهرمانان ورزشی نامه آیین
  مصوب) ول تا سومهاي ا رتبه(

  و فناوري تحقیقات، وزیر علوم
  مقدمه
نقـش بسـزایی در تندرسـتی و    ، یک پدیده مهم فرهنگی و اجتمـاعی  عنوان بهورزش 

جوانـان ورزشـکار نخبـه    . جوانان دانشـجو دارد  ویژه بهرواندرستی اقشار مختلف جامعه و 
سـالمتی و نشـاط را بـه    ی نه تنها تصـویر روشـنی از   الملل بینو ملّی  يها رقابتکشور در 

ی را بـراي ملـت بـزرگ ایـران بـه      الملل بینو ملّی  بلکه افتخارات، کشانند منصه ظهور می
الگـو و   عنـوان  بـه تـا   گـردد  مـی باعـث  ، قهرمانان نه تنها در بین جوانان، آورند ارمغان می

ي ورزشـی  هـا  فعالیـت را بـه سـوي   عمومی سمبل قرار بگیرند و موجبت گرایش و اقبال 
 ارتقـاي تشـویق و ترغیـب قهرمانـان و    ، ي هدفمندها برنامهدر کنار اجراي . فراهم نمایند

 نامـه  آیـین بدین منظور . ات بسزایی داردتأثیرملّی  در کسب افتخارات، سطح انگیزه آنان
هـاي   تـا بـا افـزایش انگیـزه    ، تشویقی قهرمانان ورزشی و دانشجویان قهرمان تدوین شـد 

درخشش هر چه بیشتر ورزشکاران و جوانان دانشجوي کشور باشیم و از  شاهد، قهرمانان
  .بخشیم ارتقااین رهگذر انگیزه جامعه ورزش را براي پیمودن راه این جوانان نخبه 

  اهداف -1ماده 
  ؛یالملل بینو ملّی  تقویت انگیزه جهت تداوم کسب افتخارات) 1
 ي ورزشـی ها رقابتها و  ارتقاي جایگاه ورزش کشور و ورزش دانشجویی در صحنه) 2
  ؛یالملل بینو ملّی 
  .ي ورزشی دانشجویانها رقابتو کیفی  رشد کمی) 3

  تعاریف سطوح مختلف رویدادهاي ورزش ملی -2ماده 
رویـداد ورزشـی جهـان محسـوب     تـرین   ین و کیفـی تـر  بـزرگ : هاي المپیک بازي -1
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 هـر چهـار سـال   ) IOC( ی المپیـک المللـ  بـین المپیک زمستانی از سوي کمیته ، شود می
  .گردد میبرگزار  بار یک

بـاالترین سـطح رویـدادهاي ورزشـی کشـورهاي      هـا   بـازي  این: هاي آسیایی بازي -2
آسیایی است که هر چهار سال زیـر نظـر شـوراي المپیـک آسـیا و بـه میزبـانی یکـی از         

  .شود میختلف ورزشی برگزار ي مها رشتهکشورهاي آسیایی در 
صورت سـالیانه توسـط فدارسـیون جهـانی رشـته       این مسابقات به: مسابقه جهانی -3

و پـس از المپیـک بـاالترین     شـود  میبه میزبانی یکی از کشورهاي جهان برگزار  ربط ذي
  .باشد میسطح رقابتی هر رشته ورزشی 

ي هـا  رشـته این مسابقات سالیانه تحت نظر کنفدراسیون : مسابقات قهرمانی آسیا -4
  .شود میدر قاره آسیا و در یکی از کشورهاي آسیایی برگزار  ربط ذيورزشی 

ترین رویداد ورزشـی جهـان    هاي المپیک مهم پس از بازي: یونیورسیاد دانشجویی -5
یون یونیورسـیاد تابسـتانی و یونیورسـیاد زمسـتانی از سـوي فدراسـ      ، شـود  مـی محسوب 

 1960و  1959از سـال   ترتیـب  بـه در کشور میزبان ) FISU( ها دانشگاهی ورزش الملل بین
  .شود میبرگزار  بار یک هر دو سال

 آغـاز و هـر دو سـال    1926ایـن مسـابقات از سـال    : مسابقات جهانی دانشجویان -6
  .شود میبرگزار  بار یک

ي دانشگاهی ها ورزشتحت نظارت فدارسیون : هاي آسیایی دانشجویی مسابقات و بازي - 7
  .باشد میي کشورهاي قاره آسیا ها دانشگاهاین مسابقات منحصر به ، شود میبرگزار 
این مسابقات بین نظامیان کشورهاي  ):سیزم( ي جهانها ارتشمسابقات قهرمانی  -8

  .گردد میي مختلف برگزار ها رشتهجهان در 
بـار قهرمـانی و یـا دو سـال عضـویت       3احراز  در صورت: مسابقات قهرمانی کشور -9

از تسـهیالت ایـن    نـد توان مـی بـدنی افـراد    به گواهی سـازمان تربیـت  ملّی  متوالی در تیم
  .شوند مند بهره نامه آیین

ي هـا  دسـتگاه از جانـب   بایسـت  مـی  نامـه  آیـین کلیه قهرمانان مشمول این  -3ماده 
، بدنی وزارت علـوم  تربیت کل ادارهبه ) المپیکملّی  بدنی و کمیته سازمان تربیت( ربط ذي

 کـل  ادارهتوسـط   تأییدواجدین شرایط پس از اسامی معرفی و لیست  فناوريتحقیقات و 
  .مذکور به سازمان سنجش آموزش کشور جهت ادامه تحصیل منعکس شود
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براي ادامه تحصیل بـه مقطـع بـاالتر از تسـهیالت ایـن       ندتوان میقهرمانانی  -4ماده 
 تـر  پایینشوند که قبال توسط سازمان سنجش آموزش کشور در مقطع  مند بهره نامه آیین

  .سراسر کشور معرفی شده باشد عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهبه 
موظفند که تعهد الزم را جهت عضـویت در   نامه آیینقهرمانان مشمول این  -5ماده 

بـدنی وزارت   تربیـت  کـل  ادارهبه  فناوريتحقیقات و ، هاي ورزشی باشگاه وزارت علوم تیم
  .متبوع بسپارند

قهرمانان واجد شرایط را با توجه به ظرفیت ، سازمان سنجش آموزش کشور -6ماده 
دانشجویان مذکور موظفند پـس از  . نماید میي موردنظر جهت ثبت نام معرفی ها دانشگاه

  .طی مراحل فوق در حین تحصیل خود در آزمون سراسري سال بعد شرکت نمایند
کــه در مقطــع کارشناســی رشــته  نامــه آیــیندانشــجویان مشــمول ایــن  -7مــاده 

گـروه آمـوزش دانشـگاه     تأییـد بـه شـرط    نـد توان می ،دهند میبدنی ادامه تحصیل  تربیت
  .تغییر رشته دهند علوم انسانیي ها رشتهمربوطه در مقطع کارشناسی سایر 

اجراي قانون تسـهیالت تشـویقی قهرمانـان ورزشـی      منظور به نامه آییناین  -8ماده 
محترم دولـت تنظـیم و توسـط وزیـر محتـرم       هیأت 8/5/76هاي اول تا سوم مورخ  رتبه
  .تصویب و جهت اجرا ابالغ گردید.. ... در تاریخ فناوريتحقیقات و ، علوم

  
  تسهیالت تشویقی  مقام احراز شده  

 هاي المپیک بازي -1
  )تابستانی و زمستانی(

  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   اول
  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   دوم
  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   سوم

  هاي آسیایی بازي -2
  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   اول
  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   دوم
  بدنی تربیت کارشناسی ارشدپذیرش در مقطع   سوم

  مسابقات جهانی -3
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  اول
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  دوم
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  سوم

  مسابقات قهرمانی آسیا -4
  بدنی تربیتپذیرش در مقطع کارشناسی رشته   اول
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  دوم
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  سوم

  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  اول  یونیورسیاد دانشجویی -5
  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  دوم
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  تسهیالت تشویقی  مقام احراز شده  
  رشته مربوطهادامه تحصیل به مقطع باالتر در   سوم

مسابقات جهانی  -6
  دانشجویان

  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  اول
  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  دوم
  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  سوم

مسابقات قهرمانی و  -7
هاي آسیایی  بازي

  دانشجویان

  باالتر در رشته مربوطهادامه تحصیل به مقطع   اول
  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  دوم
  ادامه تحصیل به مقطع باالتر در رشته مربوطه  سوم

ي ها ارتشمسابقات  -8
  )سیزم( جهان

  بدنی پذیرش در رشته کارشناسی رشته تربیت  اول
  بدنی پذیرش در رشته کارشناسی رشته تربیت  دوم
  بدنی رشته کارشناسی رشته تربیتپذیرش در   سوم

  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  کسب سه بار مقام قهرمانی  مسابقات قهرمانی کشور -9
  بدنی پذیرش در مقطع کارشناسی رشته تربیت  دو بار عضویت در تیم ملی
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و  ها دانشگاهاجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص  نامه آیین
  16/12/1374مصوب  عالی آموزشمؤسسات 

  عالی آموزشوزیر فرهنگ و 
کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس بـه لحـاظ اختصـار کمیسـیون نامیـده      

تـا بـا رعایـت مفـاد ایـن       گردد میتشکیل  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر  شود می
 ،شـوند  مـی فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده  نامه آیین

  .نهایی صادر نمایدرأي  رسیدگی و
  تعریف موارد خاص -1ماده 

که جریان تحصیل آنان بـه خـاطر    شود میموارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته 
بوده با مشکل مواجـه گردیـده و    مؤثرکه در تحصیلشان آنها  عللی خارج از اراده و اختیار

 رسیدگی به مشکالت تحصـیلی  ي موجود ممکن نیست وها نامه آیینحل آن با مقررات و 
  .نیاز داشته باشد جانبه همهو ارایه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و آنها 

  اختیارات کمیسیون -2ماده 
مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخـراج آموزشـی    مسایلکمیسیون 

و در چـارچوب   کنـد  مـی مـوردي و خـاص بررسـی     صـورت  بـه مؤسسه آموزشی عـالی را  
  .نماید میخود را صادر رأي  ي وگیر تصمیماختیارات زیر 

 کارشناسـی ارشـد  کارشناسی و ، ي کاردانیها دورهاختیارات مربوط دانشجویان  )الف
  ؛پیوسته
 نامـه  آیـین  27اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجـود رعایـت مـاده     )1-الف

در  ریـزي  برنامـه  عـالی  شـوراي  69ي کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ها دورهآموزشی 
آنکه میانگین کلشان کمتـر از ده نباشـد و بعـد از آن    شرط  به اند قرارگرفته معرض اخراج

  .دیگر مشروط نگردند
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اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه دیگر به دانشـجویانی کـه براسـاس     )2-الف
آموزشی موجود واجد شـرایط انتقـال نیسـتند در صـورت موافقـت کمیسـیون        نامه آیین

  .ي مبدا و مقصدها دانشگاهبررسی موارد خاص 
نیمـه متمرکـز و   ، غیرانتفـاعی  عـالی  آمـوزش انتقال دانشـجویان مؤسسـات    -تبصره

دولتـی و نیـز انتقـال دانشـجویان      عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهبه  نور پیامدانشگاه 
، باشـد  میشبانه به دوره روزانه مطلقا ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی ندوره 

دانشـگاه  ، تقاضاي انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه دتوان میولی کمیسیون 
ــاره آن  غیر عــالی آمــوزشپیــام و مؤسســات  ــرار داده و درب ــورد بررســی ق ــاعی را م انتف

  .ي کندگیر تصمیم
بـراي دانشـجویان    سـال  نـیم موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک  )3-الف

ي هـا  دورهبـراي دانشـجویان    سـال  نـیم ي کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته و دو    ها دوره
اي کـه حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل آنـان برابـر         پیوسته کارشناسی ارشدکارشناسی و 

سـایر مقـررات آموزشـی مـانعی      از لحـاظ آنهـا   مقررات به پایان رسیده و ادامه تحصـیل 
  .نداشته باشد

موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدالیل موجه با ارایـه مـدارك    )4-الف
و مشـکلی از   انـد  نمـوده براي ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه نسال  یک مستدل حداکثر

  .لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند
مرخصـی بـدون احتسـاب در سـنوات تحصـیلی      سـال   یک موافقت با حداکثر )5-الف

و یـا   انـد  گردیـده دانشجویانی که با ارایه مدارك مستدل به بیماري حاد و مـزمن مبـتال   
وزیـر   تأییـد و یا کسانی که بـا   نمایند میهایی که دوران بارداري و زایمان را سپري  خانم

  .باشد میمربوط به کار آنان نیاز مبرم 
دیگـر در همـان    اي رشـته ته دانشجویان از یک رشته بـه  موافقت با تغییر رش )6-الف

دانشجو توانائی ادامـه تحصـیل در رشـته     که صورتیدر ، گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی
فعلی خود را دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضـا در  

  .کل کشور در سهمیه مربوط
ویان از یک گروه آزمایشـی بـه گـروه آزمایشـی     موافقت با تغییر رشته دانشج )7-الف

ي گروه آزمایشی خـود  ها رشتهدانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه  که صورتیدیگر در 
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را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمـون سراسـري رشـته مـورد     
  .تقاضا در کل کشور در سهیمه مربوط

  ؛ناپیوسته کارشناسی ارشداختیارات مربوط به دانشجویان دوره  )ب
افزایش سنوات تحصـیلی بـراي دانشـجویانی کـه حـداکثر       سال یکموافقت با  )1-ب

مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و از لحاظ سـایر مقـررات آموزشـی    
  1.مجاز به ادامه تحصیل هستند

مرخصـی بـدون احتسـاب در سـنوات تحصـیلی      سـال   یـک  موافقت با حداکثر )2-ب
و یـا   انـد  گردیـده دانشجویانی که با ارایه مدارك مستدل به بیماري حاد و مـزمن مبـتال   

وزیـر   تأییـد و یا کسانی که بـا   نمایند میهایی که دوران بارداري و زایمان را سپري  خانم
  .مربوط به کارشان نیاز مبرم باشد

  :باید رعایت شوددر کلیه موارد اصول زیر ) ج
  ؛حفظ کیفیت آموزشی) 1
  ؛حفظ حداقل واحد مقرر و معدل الزم براي فراغت از تحصیل) 2
  ؛حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس) 3
حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون سراسـري حسـب مـورد در کـل     ) 4

  ؛کشور در سهیمه مربوط
  .باالتربه  تر پایینعدم تغییر مقطع تحصیلی از ) 5
موافقت با انتقال دائم دانشجو از یـک دانشـگاه بـه دانشـگاه دیگـر در صـورت        )3-ب

  .و مقصدمبدأ ي ها دانشگاهموافقت کمیسیون بررسی موارد خاص 
بـه   نـور  پیـام دولتی و دانشـگاه  غیر عالی آموزشانتقال دانشجویان مؤسسات  -تبصره

دولتی مطلقا ممنوع اسـت و توسـط کمیسـیون قابـل      عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
ي هـا  دانشـگاه تقاضـاي انتقـال دانشـجویان از     دتوان میولی کمیسیون ، باشد میبررسی ن

انتفاعی را مورد بررسـی قـرار   غیر ي عالیها آموزشو مؤسسات  نور پیامدولتی به دانشگاه 
  2.ي نمایندگیر تصمیمداده و درباره آن 

                                                                                                                                               
  2/4/1383اصالحی مورخ  -1
 2/4/83الحاقی به موجب مصوبه مورخ  -2
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  بندهاي الحاقی -
افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصـیل آنـان برابـر     -1
از لحـاظ سـایر مقـررات آموزشـی     آنها  آموزشی به پایان رسیده و ادامه تحصیل نامه آیین

  ؛در نظام شبانه سال نیمبنا به تقاضاي کتبی دانشجو حداکثر براي دو ، مجاز است
 رغـم  علـی و بعـد کـه    76ي هـا  سـال ودي موافقت با ادامه تحصیل دانشـجویان ور  -2

، معاون دانشجویی وزارت 20/2/78مورخ  3282/41نامه شماره  برخورداري از مفاد بخش
فرصت اضافی نیاز دارند بنـا بـه    سال نیمبه یک ) کارشناس یا کاردانی( براي اخذ مدرك

  ؛تقاضاي دانشجو در نظام شبانه
در ســنوات تحصــیلی بــه اعطــاي حــداکثر ســه ســال مرخصــی بــدون احتســاب  -3

وزارت  ربـط  ذيمعـاون   تأییـد به شرط ، شوند مییت خارج اعزام مأموردانشجویانی که به 
  ؛متبوع دانشجو

با بازگشت به تحصـیل دانشـجویانی    نور پیامبررسی درخواست و موافقت دانشگاه  -4
بـراي انتخـاب واحـد و ادامـه تحصـیل مراجعـه        سال نیمکه به دالیل موجه بیش از یک 

مشروط به نداشتن مشکل نظام وظیفه و امکـان اتمـام تحصـیالت خـود طـی      ، اند نمودهن
نامـه و بـا رعایـت     این بخـش  1و با استفاده از بند ) آموزشی نامه آیینبرابر ( سنوات مجاز

  ؛نور پیامضوابط دانشگاه 
بـا پـذیرش دانشـجویانی کـه در      نـور  پیـام بررسی درخواست و موافقـت دانشـگاه    -5

سـلب شـده   آنها  حضوري دولتی حق ادامه تحصیل از عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
و بـا   حضـوري  نیمـه در صورت معرفی دانشگاه مربوط براي ادامه تحصـیل در دوره  ، است

  1.نور پیامرعایت ضوابط دانشگاه 
و  هـا  دانشـگاه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص  نامه آیین 2بند به ماده  5الحاق 
رسـیده   فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تصویب به 2/4/83در تاریخ  عالی آموزشمؤسسات 

  .است و از تاریخ ابالغ قابل اجرا است
  ترکیب اعضا -3ماده 

  ؛رییس کمیسیون عنوان بهرییس دانشگاه ) 1
                                                                                                                                               

 .فناوري رسید علوم، تحقیقات و به تصویب وزیر 2/4/83درتاریخ  فوق پنج بند -1
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  ؛دبیر کمیسیون عنوان بهمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ) 2
  ؛معاون آموزشی دانشگاه) 3
و متعهد دانشـگاه بـه پیشـنهاد دبیـر      نظر صاحبعلمی  هیأتچهار نفر از اعضاي ) 4

  .کمیسیون
مـدیر  ، مدیر کل امور آموزشـی ، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر -1تبصره 

بـراي   ،باشـند علمی  هیأتکل تحصیالت تکمیلی و مدیر کل امور فرهنگی چنانچه عضو 
  .عضویت در کمیسیون در اولویت قرار دارند

و رونوشـت حکـم    شـوند  میکلیه اعضاي با حکم ریاست دانشگاه منصوب  -2تبصره 
  .گردد میآنان براي معاونت دانشجویی وزارت ارسال 

  ها به کمیسیون نحوه ارجاع پرونده -4ماده 
ئی کـه بـه یکـی از دو طریـق زیـر ارجـاع       ها درخواستکمیسیون وضعیت تحصیلی و 

  :دهد میگردد را مورد رسیدگی قرار 
پس از طـرح در کمیسـیون آموزشـی بـا شـوراي تحصـیالت تکمیلـی         که مواردي -1

  .معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع شود يدانشگاه یا امضا
 معاون دانشجویی و یا معاون، تقاضاي دانشجویانی که به تشخیص رییس دانشگاه -2

  .آموزشی به کمیسیون ارجاع گردد
آموزشـی و  ، معاونین دانشجویی، جلسات کمیسیون با حضور رییس دانشگاه -1 تذکر

مثبـت نصـف بـه    رأي  و تصمیمات کمیسیون بـا  یابد مییک اعضا رسیمت  عالوه بهنصف 
  .باشد میاضافه یک کلیه اعضا معتبر 

جلسـه بـا حضـور نماینـده     ، در صورت عدم امکان حضـور ریـیس دانشـگاه    -تبصره
  .ایشان تشکیل خواهد شد االختیار تام

و در صـورت ضـرورت بنـا بـه      بار یک روز 15جلسات کمیسیون حداقل هر  -2تذکر 
  .شود میتشکیل  العاده فوقصورت  تشخیص دبیر کمیسیون به

ات کمیسیون با شـرح وضـعیت تحصـیلی دانشـجویان و دالیـل      جلس صورت -3تذکر 
رییس دانشـگاه   تأییدپس از امضاي کلیه اعضاي حاضر در جلسه جهت آنها  خاص بودن

  .گردد میارسال 
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آراي صادره پـس از امضـاي ریـیس دانشـگاه و ابـالغ بـه معـاون آموزشـی          -4تذکر 
  .ستاالجرا الزم

موارد را جهت رسـیدگی  ، دبیر کمیسیون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر -5تذکر 
  .نماید میدر کمیسیون مطرح 

  گزارش به کمیسیون مرکزي بررسی موارد خاص -5اده م
و  هـا  فعالیتگزارشی مکتوب از  بار یک دبیر کمیسیون موظف است حداقل هر دو ماه

ات کمیسیون به کمیسیون مرکزي بررسی مـوارد خـاص   جلس صورتمصوبات را به همراه 
  .ارسال کند عالی آموزشمستقر در حوزه معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و 

  موارد استثنایی -6ماده 
و  باشـد  مـی مواردي را که از اختیـارات کمیسـیون بررسـی مـوارد خـاص دانشـگاه ن      

تـا در کمیسـیون مرکـزي بررسـی مـوارد خـاص        دهـد  مـی کمیسیون دانشگاه تشخیص 
رسیدگی گردد وضعیت تحصیلی دانشجو حسب فرم مربوط به همـراه سـایر مـدارك بـا     

  .مرکزي بررسی موارد خاص ارسال شودامضاي ریاست دانشگاه به کمیسیون 
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه آراي کمیسیون مرکزي بررسـی مـوارد خـاص بـراي      -تذکر
  .ستاالجرا الزم عالی آموزش

  -7ماده 
آراي کمیسیون بررسی مـوارد خـاص دانشـگاه در معاونـت دانشـجویی وزارت مـورد       

و چنانچه خارج از اختیارات کمیسیون دانشگاه تشخیص داده شـود   گیرد میبررسی قرار 
  .به آن رسیدگی خواهد شد

 عـالی  آمـوزش وزیـر فرهنـگ و    تأییدبه  16/12/74ماده در تاریخ  7در  نامه آییناین 
  .شود میقبلی  نامه آیینرسید و از تاریخ تصویب جایگزین 

 29کـه بـا توجـه بـه مفـاد مـاده        76موضوع ادامه تحصیل دانشجویان ورودي سـال  
 عـالی  شوراي 76ي کاردانی و کارشناسی مصوب اردیبهشت ماه ها دورهآموزشی  نامه آیین

اند در کمیسیون مرکزي بررسی موارد خاص مـورخ   قرارگرفته در شرف اخراج ریزي برنامه
و  هـا  دانشـگاه کمیسـیون بررسـی مـوارد خـاص      مورد قرار گرفت و مقرر شد بـه  4/2/87

اجازه داده شود تا تقاضاي ادامه تحصیل دانشجویان ورودي سـال   عالی آموزشمؤسسات 
ي بعد از آن را که با توجه به مقررات آموزشی بدلیل مشروطی بـیش از حـد   ها سالو  76
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شـتن شـرایط   صورت مورد بررسی و در صـورت دا  اند را به قرارگرفته مقرر در شرف اخراج
ي بعـدي  هـا  سـال  نـیم آنکه میانگین کل نمراتشان کمتر از ده نباشـد و در  شرط  به خاص

 دتوانـ  مـی همچـین دانشـگاه   . مشروط نگردند بـا ادامـه تحصـیل آنـان موافقـت نماینـد      
آنها  ي دربارهگیر تصمیمولیکن  شود میاز طرف دانشگاه خاص تشخیص داده  که مواردي

را بـراي بررسـی و    باشـد  مـی خارج از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خـاص دانشـگاه   
اتخاذ تصمیم به همراه وضعیت تحصیلی دانشجو حسب فرم مربوط به کمیسیون مرکزي 

  .بررسی موارد خاص ارسال نماید
  

هاشمی گلپایگانی سیدمحمدرضا -عالی وزیر فرهنگ و آموزش  
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ی موارد خاص استانی اجرایی کمیسیون بررس نامه آیین
 27/7/1387مصوب  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم
  مقدمه

 عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهکمیسیون بررسی موارد خاص استانی  وسیله بدین
تـا بـا    گـردد  مـی به نیابت از طرف کمیسیون مرکزي بررسی موارد خاص وزارت تشـکیل  

فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص  نامه آیینرعایت مفاد این 
  .نهایی صادر نمایدرأي  رسیدگی و شوند میداده 

  تعاریف) 1ماده 
که جریان تحصیل آنان به  شود میبه وضعیت دانشجویانی اطالق : موارد خاص -1-1

بـا مشـکل مواجـه گردیـده و رفـع آن بـا مقـررات و        آنهـا   عللی خـارج از اراده و اختیـار  
 .ي موجود ممکن نیستها نامه آیین
ــه : مؤسســه -2-1 غیردولتــی و ، دولتــی عــالی آمــوزشمؤسســات ، هــا دانشــگاهکلی

  .اي استان هاي فنی و حرفه آموزشکده
و  هــا دانشــگاهکمیســیون بررســی مــوارد خــاص اســتانی : کمیســیون اســتانی -3-1

  .عالی آموزشمؤسسات 
  .کمیسیون مرکزي بررسی موارد خاص وزارت: کمیسیون مرکزي -4-1

  و اختیارات کمیسیون استانی وظایف -2ماده 
حـل   مسؤول رسیدگی به مشکالت تحصیل دانشجویان و ارایـه راه ، کمیسیون استانی
، جانبـه نیـاز دارد   تـر و همـه   هایی که بررسی بیشتر و قضـاوت دقیـق   منطقی براي پرونده

مربـوط بـه دانشـجویان شـاغل بـه تحصـیل و محـروم از تحصـیل          مسـایل لذا . باشد می
بررسـی و در چـارچوب اختیـارات    ، موردي و خاص صورت بهمؤسسات به دالیل آموزشی 
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صـادره کمیسـیون اسـتانی بـراي مؤسسـات متعلـق بـه        رأي  و شود میي گیر تصمیمزیر 
  .باشد می االجرا الزمپرونده 
کارشناسـی و  ، ي کـاردانی هـا  دورهوظایف و اختیـارات مربـوط بـه دانشـجویان      )الف

  ؛پیوسته کارشناسی ارشد
صدور اجازه ادامه تحصـیل بـه دانشـجویانی کـه بـا وجـود رعایـت مقـررات          )1-الف

  .آنکه میانگین کل کمتر از ده نباشدشرط  به ،اند قرارگرفته آموزشی در شرف اخراج
پیوسـته در   کارشناسی ارشدشی براي دانشجویان دوره رعایت مقررات آموز -تبصره

  .رسند ضروري است می کارشناسی ارشداي که به دوره  فاصله
یا انتقال دائم از یک دانشگاه به دانشـگاه  ) یمهمان( صدور اجازه انتقال موقت )2-الف

 آموزشی موجود واجد شـرایط انتقـال نیسـتند    نامه آیین براساس دیگر به دانشجویانی که
  ).ي مبدا و مقصدها دانشگاهدر صورت موافقت (

، غیرانتفـاعی  -غیردولتـی  عـالی  آمـوزش انتقال دائم دانشـجویان مؤسسـات    -تبصره
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهبه  نور پیامکاربردي و دانشگاه  دانشگاه جامع علمی

. به دوره روزانه مطلقا ممنوع است) دوره شبانه( دولتی و نیز انتقال دانشجویان نوبت دوم
تقاضاي انتقال دانشـجویان از دوره روزانـه بـه نوبـت      دتوان میبالعکس کمیسیون استانی 

غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار  -غیردولتی عالی آموزشو مؤسسات  نور پیامدانشگاه ، دوم
  .ي کندگیر تصمیمداده و درباره آن 

حصـیلی دانشـجویانی کـه حـداکثر مـدت مجـاز       موافقت با افزایش سنوات ت )3-الف
از لحاظ سـایر مقـررات   آنها  تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی ادامه تحصیل

  .آموزشی مانعی نداشته باشد
با ارایـه مـدرك   ( موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدالیل موجه )4-الف
براي انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعـه ننمـوده و مشـکلی از     سال نیمچند ) مستدل

  .لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند
موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که داراي  )5-الف

مشکالت حاد خانوادگی هستند و یا با ارایه مدرك مستدل به بیماري حاد و مزمن مبتال 
و یــا  نماینــد مـی هـایی کــه دوران بــارداري و زایمـان را ســپري    و یـا خــانم  انــد گردیـده 

بـه خـدمات آنـان بـراي      ربـط  ذيباالتري مقام دسـتگاه اجرایـی    تأییددانشجویانی که با 
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  .سال نیاز مبرم باشد 3حداکثر 
دیگـر در همـان    اي رشـته موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته بـه   )6-الف

دانشجو توانـایی ادامـه تحصـیل در رشـته      که صورتیگروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در 
فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسـري رشـته موردتقاضـا    

  .در کل کشور در سهمیه مربوط
زمایشـی  گروه آزمایشـی بـه گـروه آ    موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک )7-الف

ي گروه آزمایشی خـود  ها رشتهدانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه  که صورتیدیگر در 
شـرط داشـتن حـداقل نسـبت نمـره آزمـون سراسـري رشـته          را از دست داده باشـد بـه  

  .موردتقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط
  ؛ناپیوسته کارشناسی ارشدو اختیارات مربوط به دانشجویان دوره  وظایف )ب
موافقت با افـزایش سـنوات تحصـیلی دانشـجویانی کـه حـداکثر مـدت مجـاز          )1-ب

تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی از لحاظ سایر مقررات آموزشـی مجـاز بـه    
  .ادامه تحصیل هستند

موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشـجویانی کـه داراي    )2-ب
د و یا با ارایه مدرك مستدل به بیماري حاد و مزمن مبتال مشکالت حاد خانوادگی هستن

و یــا  نماینــد مـی هـایی کــه دوران بــارداري و زایمـان را ســپري    و یـا خــانم  انــد گردیـده 
بـه خـدمات آنـان بـراي      ربـط  ذيباالتري مقام دسـتگاه اجرایـی    تأییددانشجویانی که با 

  .سال نیاز مبرم باشد 3حداکثر 
بـا ارایـه مـدرك    ( به تحصیل دانشجویانی که بدالیل موجهموافقت با بازگشت  )3-ب

براي انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعـه ننمـوده و مشـکلی از     سال نیمچند ) مستدل
  .لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند

 اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی کـه  )4-ب
در صــورت موافقــت ( موجــود مجــاز بــه انتقــال نیســتندآموزشــی  نامــه آیــین براســاس
  ).ي مبداء و مقصد در موارد استثنایی و خاصها دانشگاه

، غیرانتفـاعی  -غیردولتـی  عـالی  آمـوزش انتقال دائم دانشـجویان مؤسسـات    -تبصره
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهبه  نور پیامکاربردي و دانشگاه  دانشگاه جامع علمی

بـالعکس  . دولتی و نیز انتقال دانشجویان نوبت دوم به دوره روزانـه مطلقـا ممنـوع اسـت    
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، تقاضـاي انتقـال دانشـجویان از دوره روزانـه بـه نوبـت دوم       دتوانـ  مـی کمیسیون استانی 
غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده  -غیردولتی عالی آموزشو مؤسسات  نور پیامدانشگاه 

  .ي کندرگی تصمیمو درباره آن 
  :در کلیه موارد اصول زیر باید رعایت شود )ج
  ؛حفظ کیفیت آموزشی در حد متوسط گروه آموزشی به باال )1-ج
  ؛حفظ حداقل واحد مقرر و میانگین الزم براي فراغت از تحصیل )2-ج
  ؛حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس )3-ج
بـراي تغییـر رشـته     حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون سراسـري  )4-ج

  ؛حسب مورد در کل کشور در سهمیه مربوط
  ؛به باالتر تر پایینعدم تغییر مقطع تحصیلی از  )5-ج
ي کـه بـیش از   کارشناسـی ارشـد  عدم اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان دوره  )6-ج

  .اند شدهحد مقرر مشروط 
  ترکیب اعضاي کمیسیون استانی -3ماده 

با نظـر معاونـان دانشـجویی و آموزشـی     ( منتخب استانرییس دانشگاه دولتی  -3-1
  ؛رییس کمیسیون استانی عنوان به) وزارت
  ؛نایب رییس کمیسیون استانی عنوان بهمعاون آموزشی دانشگاه دولتی منتخب استان  - 2- 3
دبیـر و   عنـوان  بـه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دولتی منتخب اسـتان   -3-3

  ؛سخنگوي کمیسیون استانی
  ؛ي دولتی استانها دانشگاهمعاونان آموزشی سایر  -3-4
  ؛ي استانها دانشگاهمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از  -3-5
  ؛استان نور پیامرییس دانشگاه  -3-6
غیرانتفاعی به انتخاب رؤساي  -غیردولتی عالی آموزشرییس یکی از مؤسسات  -3-7

  ؛کلیه مؤسسات مذکور آن استان
ي دولتی استان حسب مـورد بـا   ها دانشگاهمعاونان دانشجویی و فرهنگی سایر  -3-8

  .)يأبدون حق ر( دعوت دبیر کمیسیون استانی
حکم رییس کمیسیون استانی توسط معاون دانشجویی وزارت و سایر اعضا بـا   - 1تبصره 

  .گردد میپیشنهاد رییس کمیسیون و حکم معاون دانشجویی وزارت به مدت دو سال صادر 
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  .باشد میواگذاري به شخص دیگري ن عضویت مندرج در این ماده قابل -2تبصره 
  نحوه تشکیل جلسات کمیسیون استانی -4ماده 

و بـا  ) و در مـوارد اسـتثنایی نایـب ریـیس    ( جلسات کمیسیون با حضور رییس -4-1
مثبت نصف به عالوه رأي  و تصمیمات کمیسیون با یابد میشرکت دو سوم اعضا رسمیت 

  .باشد میدایم کمیسیون معتبر  ياعضایک 
و در صـورت ضـرورت بنـا بـه      بار یک جلسات کمیسیون استانی حداقل هر ماه -4-2

  .شود میتشکیل  العاده فوقصورت  تشخیص دبیر کمیسیون استانی به
موارد را جهت رسیدگی در ، دبیر کمیسیون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر -4-3

  .نماید میکمیسیون مطرح 
ات کمیسیون استانی با شرح وضـعیت تحصـیلی دانشـجویان و دالیـل     جلس صورت - 4- 4

  .گردد میحاضر در جلسه به رییس دانشگاه تقدیم  يکلیه اعضا يپس از امضاآنها  خاص بودن
ریـیس کمیسـیون و ابـالغ بـه دانشـگاه محـل        تأییـد آراي صادره فقط پس از  -4-5

  .ستاالجرا الزمتحصیل 
  ها به کمیسیون استانی ارجاع پروندهنحوه  -5ماده 

یی که فقط به یکی از دو طریق زیر ارجاع ها درخواستکمیسیون وضعیت تحصیلی و 
  :دهد میرا مورد رسیدگی قرار  گردد می

، تقاضاي دانشجویانی که به تشخیص مدیر کل امور دانشـجویان داخـل وزارت   -5-1
ریـیس کمیسـیون بررسـی مـوارد     یـا  ، دبیر کمیسیون اسـتانی ، رییس کمیسیون استانی

  .خاص دانشگاه به کمیسیون استانی ارجاع گردد
تقاضاي دانشجویان مؤسساتی که داراي مجوز تشکیل کمیسیون بررسی موارد  -5-2

خاص نیستند پس از طرح در شوراي آموزشی یا شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه و بـا  
  .انی ارجاع شودرییس یا معاون آموزشی مؤسسه به کمیسیون است يامضا

  گزارش به کمیسیون مرکزي -6ماده 
و  هـا  فعالیتگزارشی مکتوب از  بار یک دبیر کمیسیون موظف است حداقل هر سه ماه

ات کمیسـیون اسـتانی بـه کمیسـیون مرکـزي      جلس صورتمصوبات را به همراه رونوشت 
  .ارسال نماید، مستقر در معاونت دانشجویی وزارت
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  موارد استثنایی -7ماده 
تا در کمیسیون مرکزي رسیدگی  دهد میهایی که کمیسیون استانی تشخیص  پرونده

باید شامل وضعیت تحصیلی دانشجو حسب کاربرگ مربوط به همراه سایر مدارك ، گردد
ریـیس   يي نهـایی فقـط بـا امضـا    گیر تصمیمو پیشنهاد مشخص کمیسیون بوده و براي 

  .کمیسیون استانی به کمیسیون مرکزي ارسال گردد
کمیسیون مرکزي موضوع و پیشنهاد را حـداکثر طـی دو مـاه رسـیدگی و اظهـارنظر      

در صورت عـدم ارسـال پاسـخ از سـوي کمیسـیون مرکـزي پـس از        . قطعی خواهد نمود
شـده بـه    ارسـال ( پیشـنهاد اولیـه کمیسـیون اسـتانی    ، گذشت دو ماه از ارسـال مـدارك  

  .باشد میاجرا  تلقی و قابل تأیید) کمیسیون مرکزي
و مؤسسـات   ها دانشگاهآراي کمیسیون مرکزي یا کمیسیون استانی براي کلیه  -کرتذ

  .ستاالجرا الزم عالی آموزش
  نظارت و ارزیابی -8ماده 

صورت سالیانه مورد ارزیابی قـرار خواهـد    عملکرد کمیسیون استانی از طرف وزارت به
سازي امـور   پیشنهادات روان، در این ارزیابی چگونگی انجام امور جاري کمیسیون. گرفت
، موردبحث ها کمیسیونایجاد وحدت رویه بین کلیه ، عالی آموزشمشی  رسانی خط و پیام

 هیـأت ارزیابی عملکرد کمیسیون اسـتانی توسـط   . نظر قرار خواهد گرفت بررسی و تبادل
بررسی و در صورت عدم رعایت اختیـارات واگـذار شـده تصـمیمات الزم جهـت      ، نظارت

  .کمیسیون استانی توسط معاون دانشجویی وزارت اتخاذ خواهد شد ادامه کار
  رسیدگی به اعتراضات -9ماده 

چنانچه دانشجویی نسبت به آراي صادره توسط کمیسـیون اسـتانی اعتـراض داشـته     
باشد ابتدا درخواست خود را به رییس کمیسیون اسـتانی ارایـه خواهـد داد و در صـورت     

یی بـه شـکایات وزارت   گـو  پاسـخ از طریق دفتر بازرسی و  دتوان میدانشجو ، رسیدگی عدم
  .تقاضاي رسیدگی نماید

بـه   27/7/87پنج تبصره و یـک تـذکر در تـاریخ    ، در ده ماده نامه آییناین  -10ماده 
صـورت   رسید و از تاریخ تصویب به مدت دو سال بـه  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تأیید

  .باشد میاجرا  آزمایشی قابل
محمد مهدي زاهدي -فناوريتحقیقات و ، علوموزیر   
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 664مصوب جلسه  ییدانشجو یمسابقات علم يبرگزار
  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 18/3/1389مورخ 
مــورخ  664کــه در جلســه » ییدانشــجو یمســابقات علمــ يبرگــزار«مــاده واحــده 

ر یـ معاون وز 4/7/1388شنهاد مورخ یو بنا به پ یانقالب فرهنگ عالی شوراي 18/3/1389
ده یرسـ  تصـویب  بـه ، سازمان سـنجش آمـوزش کشـور    رییسو  فناوريقات و یتحق، علوم
  :شود می اجرا ابالغ يل برایذ شرح به، است
 هـا  دانشگاهان یبرتر دانشجو ياستعدادها یو معرف ییشناسا منظور به -ماده واحده«

زه یجاد انگیا، قیتحقان به مطالعه و یق دانشجویب و تشویترغ، کشور عالی آموزشو مراکز 
بهتـر   یدسترسـ ، یو پژوهشـ  یه علمـ یـ پـرورش روح ، ق تـر یـ عم يریادگیـ  يشتر برایب

 یآموزشـ ي هـا  برنامه يمناسب جهت بازنگري ها مالكبه  عالی آموزش ربط ذين مسؤوال
 یت آموزشـ یـ فیو ک یو سـطح علمـ   یمناسـب بـه اطالعـات واقعـ     دستیابیو  ها دانشگاه
بـه سـازمان سـنجش    ) ادیـ المپ( ییدانشـجو  یمسابقات علم يت اجرایمسؤول، ها دانشگاه

  .شود می آموزش کشور واگذار
گـر  یان دیو تفـاهم بـا دانشـجو    یق دوسـت یج فرهنگ و تعمیترو منظور به -1تبصره 

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور مجـاز اسـت کـه         ،)یاسالم يکشورها ویژه به( کشورها
  .دیبرگزار نما یالملل بینو ملّی  مسابقات را با ضوابط

 يبودجه برگـزار  تأمینو منابع  ها کمیتهارات شورا و یف و اختیوظا، اعضا -2تبصره 
ي هـا  زمانسـا و  یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي  یون مشـورت یسـ یکم ياد با همکاریالمپ
  .»دیخواهد رس یانقالب فرهنگ عالی شوراير یدب تصویب بهن و یه و تدویته ربط ذي

  
نژاد احمديمحمود  -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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 محجبه مسلمان دختر انیدانشجو لیتحص ادامه امکان
ران یا يها دانشگاه در هیترک و آلمان، فرانسه يها دانشگاه

  17/6/1383 مورخ 545 جلسه مصوب
  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 لیتحصـ  ادامـه  امکـان  17/6/83 مـورخ  545 جلسـه  در یفرهنگ انقالب عالی شوراي
 يهـا  دانشـگاه  در هیـ ترک و آلمان، فرانسه يها دانشگاه محجبه مسلمان دختر انیدانشجو

  :کرد بیتصو ریز شرح به را رانیا
 صـورت  در هیـ ترک و آلمـان ، فرانسـه  يهـا  دانشگاه محجبه مسلمان دختر انیدانشجو

 موجـود  هیسـهم  بـر  مازاد و مربوط ضوابط چارچوب در و رشته همان در ندتوان می لیتما
 و فنـاوري  و قـات یتحق، علـوم  وزارت. دهنـد  ادامه خود لیتحص به رانیا يها دانشگاه در

 داتیـ تمه موظفنـد  یاسـالم  آزاد دانشگاه زین و یپزشک آموزش و درمان، بهداشت وزارت
  .ندینما فراهم خصوص نیا در را الزم

 اسـالم  جهـان  یفرهنگ و یعلم مجامع ریسا و یاسالم کنفرانس سازمان به نیهمچن
 داشـتن  از مسـلمان  دختـران  کـه  ییکشـورها  در دانشگاه تأسیس يبرا شود می شنهادیپ

  .آورند عمل به را ستهیبا اقدامات اند شده منع حجاب
  

سیدمحمدخاتمی -انقالب فرهنگی عالی شوراي رییس و جمهور رییس  
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 لیتحص ادامه يها زمینه لیتسه طیشرا جادیا واحده ماده
ران یا میمق یعراق و یافغان انیدانشجو و آموزان دانش

  30/4/1388 مورخ 646 جلسه مصوب
  فرهنگی انقالب عالی شوراي

 کـارگروه  شنهادیپ به بنا و 30/4/88 مورخ 646 درجلسه یفرهنگ انقالب عالی شوراي
 لیتحصـ  ادامـه ي هـا  زمینـه  لیتسـه  طیشـرا  جـاد یا« واحـده  ماده، عالی شوراي منتخب

  :نمود بیتصو لیذ شرح به را »رانیا میمق یعراق و یافغان تبعه انیدانشجو و انآموز دانش
 میمقـ  یعراقـ  و یافغـان  تبعه انیدانشجو و انآموز دانش لیتحص ادامه -واحده ماده

  :باشد می مجاز، لیذ يبندها موضوع طیشرا براساس رانیا
 یعراق و یافغان انیدانشجو و انآموز دانش یآموزش امور يبرا ریزي برنامه منظور به -1

 انقـالب  عـالی  شـوراي  مصـوب  ضـوابط  طبـق  هـا  دانشگاه و رستانیدب، دبستان سطوح در
 عـالی  شـوراي  نـدگان ینما از مرکـب  و یقمـ  دکتـر  يآقا تیمسؤول با اي کمیته، یفرهنگ

، بهداشـت ، فنـاوري  و قـات یتحق، علـوم ، خارجـه  امـور ، کشوري ها وزارتخانه، یمل تیامن
 و فرهنـگ  سـازمان ، یاسـالم  آزاد دانشـگاه ، پرورش و آموزش و یپزشک آموزش و درمان

 هیالعالم یالمصطف جامعه، یاسالم انقالب پاسداران سپاه قدس يروین، یاسالم ارتباطات
 عـالی  شـوراي  نظـارت  تحـت ، يجمهـور  استیر يراهبرد نظارت و ریزي برنامه معاونت و

  .شود می لیتشک یفرهنگ انقالب
 1 بنـد  موضـوع  تهیکم با یهماهنگ قیطر از است موظف پرورش و آموزش وزارت -2
  :دهد انجام را لیذ اقدامات، فوق

 مطابق، مصوبه نیا موضوع یرانتفاعیغ مدارس بر نظارت و تیحما، مجوز صدور )الف
  ؛کشور یآموزش نظام با

 و یافغـان  میالتعلـ  واجـب  کودکـان  يبـرا  یآموزشـ  مدت کوتاهي ها دوره يبرگزار )ب
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  ؛دارند حضور رانیا در رمجازیغ صورت به که یعراق
  .افغانستان داخل در یافغان -یرانیا مدارس تأسیس )ج

 وزارت اریـ اخت در را مصـوبه  نیا ياجرا يبرا الزم بودجه است موظف دولت -تبصره
  .دهد قرار پرورش و آموزش

 ينهادهـا ، کشورشـان  به بازگشت به مهاجران قیتشو و مهاجرت کاهش منظور به -3
 داخـل  در یاسـالم  انقـالب  بـا  همسـو  يروهـا ین بـا  الزمهاي  مساعدت به نسبت ربط ذي

  .نمایند می اقدام، یرانتفاعیغ مدارس اندازي راه يبرا افغانستان
 موظفنـد  یپزشـک  آمـوزش  و درمان، بهداشت و فناوري و قاتیتحق، علوم نیوزارت -4
 آزمـون  در مجـاز  اقامـت  يدارا یعراقـ  و یافغان اتباع حضور نهیزم سازي فراهم به نسبت
  :با همراه کشور عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه يسراسر
  ؛یعموم و یعلم نشیگز در کامل دقت )الف
 لیمسـا  در خصـوص  بـه  الزم تیریمـد  اعمـال  و هـا  اولویت تیرعا و سقف نییتع )ب
) هـا  دانشگاه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد مشارکت با( لیتحص طول در یفرهنگ
  .دهند انجام را الزم اقدام
 تأییـد  بـه ، لـزوم  صـورت  در و مـورد  حسـب  فـوق  1 بند موضوع تهیکم مصوبات -5

  .دیرس خواهد یفرهنگ انقالب عالی شوراي
ــا -6 ــاده نی ــده م ــد 6 در واح ــ و بن ــره کی ــه در تبص ــورخ 646 جلس  30/4/88 م

  .دیرس تصویب به یفرهنگ انقالب عالی شوراي
  

نژاد احمدي محمود -انقالب فرهنگی عالی شوراي رییس و جمهور رییس  
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آموزي  هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش اهداف و سیاست
 5/12/1382مورخ  534و دانشجویی مصوب جلسه 

  عالی انقالب فرهنگی شوراي
هاي  ، اهداف و سیاست5/12/1382مورخ  534عالی انقالب فرهنگی در جلسه  شوراي

  :دبرگزاري اردوها به این شرح تصویب کر
منظور ایجاد نظم و هماهنگی و فراهم آوردن زمینـه مناسـب بـراي برگـزاري اردوهـاي       به
  :شود شرح ذیل تعیین می اردوها به اینهاي ناظر بر آموزشی و دانشجویی اهداف و سیاست دانش

  تعریف اردو -1ماده 
 ا دانشـجویان یآموزان  مقصود از اردو در این مصوبه سفر دسته جمعی گروهی از دانش

باشـد کـه بـا مجـوز      با مقاصد علمی، آموزشی، فرهنگی، زیارتی، سیاحتی و ورزشـی مـی  
  .شود ربط برگزار می مراجع ذي
  اهداف اردو -2ماده 

  هاي اسالمی؛ ایجاد بستر مناسب براي تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش - 1
  و نوجوانان؛جوانان تقویت و تحکیم بنیه اعتقادي، اخالقی  -2
  هاي مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی؛ کسب تجربه در زمینه -3
  هاي اجتماعی؛ کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقاي مهارت -4
  ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي فردي؛ -5
هاي عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیـا و فرهنـگ ایـران و جهـان و      افزایش آگاهی -6

  کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم؛ شرکتآشناسازي 
هاي فردي و ارتقاي سـطح هوشـیاري و قـدرت درك و     گسترش و تعمیق مهارت -7

  کنندگان؛ دریافت شرکت
  ي ویژه براي تعمیق روحیه وطن خواهی و دلبستگی به کشور؛گیر جهت -8
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  .کنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم آشناسازي شرکت -9
  هاي ناظر بر برگزاري اردو سیاست -3ماده 

بایست به نحوي باشد که منجربه تقویـت و   ها می در برگزاري اردوها تدارك برنامه -1
  هاي اسالمی شود؛ گسترش معیارها و ارزش

بایست جذابیت، تنوع، نشـاط و شـادابی و نیـز     ریزي و اجراي اردوها می در برنامه -2
  مورد توجه قرار گیرد؛ کنندگان مشارکت فعاالنه شرکت

کننـدگان در   بایست با نیازهاي عاطفی، اجتمـاعی و جسـمی شـرکت    ها می برنامه -3
جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحـوي  

  کنندگان را پوشش دهد؛ لحاظ گردد که ذائقه شرکت
ه مدت در برخـی اردوهـاي خـاص    هاي آموزشی مستقیم و غیر مستقیم کوتا دوره -4

  مورد توجه قرار گیرد؛
منظـور   بایسـت تمهیـدات و اقـدامات مقتضـی بـه      در برگزاري و اجراي اردوها می -5

  بینی و اعمال شود؛ کنندگان پیش تأمین کامل امنیت فردي و جمعی شرکت
  نامه اجرایی تهیه آیین -4ماده 

هـا، ظـرف    ابق بـا ایـن سیاسـت   آموزي مطـ  دستورالعمل اجرایی اردوهاي دانش -4-1
مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش تهیـه و بـا      

  شود؛ امضاي وزیر آموزش و پرورش به واحدهاي تابعه آن وزارتخانه ابالغ می
ها ظـرف مـدت    دستورالعمل اجرایی اردوهاي دانشجویی مطابق با این سیاست -4-2

هـاي علـوم،    ب ایـن مصـوبه توسـط کمیتـه مشـترك وزارتخانـه      شش ماه از تاریخ تصـوی 
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تهیـه و بـا امضـاي وزاري ایـن      

  شود؛ ها و واحدهاي تابعه ابالغ می ها به دانشگاه وزارتخانه
دستورالعمل اجرایی اردوهاي دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ظرف مدت شـش   3-4

ها توسط این دانشگاه تهیه و با امضـاي ریـیس دانشـگاه     تاریخ تصویب این سیاستماه از 
  شود؛ ها و واحدهاي تابعه این دانشگاه ابالغ می آزاد اسالمی به دانشگاه

عالی انقـالب فرهنگـی مسـؤولیت نظـارت و      هیأت نظارت و بازرسی شوراي )5ماده 
  .پیگیري این مصوبه را بر عهده خواهد داشت

سیدمحمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی جمهور و رییس شورايرییس   
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ها و مؤسسات  دستورالعمل اردوهاي دانشجویی دانشگاه
وزراي علوم، تحقیقات و  10/10/86عالی مصوب مورخ  آموزش

  فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  مقدمه
اریـث دینـی و   منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی بـا مو  به

فرهنگی و تحکیم هویت ملی، تعمیـق بیـنش علمـی، زیـارت امـاکن متبرکـه، دیـدار از        
هاي طبیعی و اماکن تفریحی و ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهاي دانشجویی  جاذبه

برداري مناسب تر از این سفرها، اردوهاي دانشجویی با شرایط منـدرج در ایـن    براي بهره
عـالی انقـالب    این دسـتورالعمل براسـاس مصـوبات شـوراي    . شوند یدستورالعمل برگزار م

  :شود شرح زیر تدوین و ابالغ می فرهنگی به
نامه حفظ حدود و آداب  ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجویی الحاقی به آیین« -1

  ؛25/9/82مورخ  530مصوب جلسه » عالی ها و مؤسسات آموزش اسالمی در دانشگاه
» آموزشـی و دانشـجویی   هاي ناظر بر برگزاري اردوهـاي دانـش   سیاستاهداف و « -2

  .4از ماده  2، بند 5/12/82مورخ  534مصوب جلسه 

  تعاریف -بخش اول
گروهی از دانشـجویان اسـت کـه بـا مجـوز       اردوهاي دانشجویی، سفر جمعی -1ماده 

  .شود شوراي فرهنگی دانشگاه برگزاري می
  :شوند دسته تقسیم میاردوهاي دانشجویی به دو  -2ماده 

اردوهاي فرهنگی شامل سفرهاي زیارتی، ورزشی، هنري، سیاحتی و شـرکت در  ) الف
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  هاي فرهنگی و هنري؛ جشنواره
ها،  ها و بازدیدهاي تخصصی، کنفرانس شامل شرکت در نمایشگاه: اردوهاي علمی) ب

  .پژوهشی -ها و بازدیدهاي علمی و سفرهاي آموزشی نشست
کـه بـا حضـور    ) مرتبط بـا واحـدهاي درسـی   (وزشی و پژوهشی سفرهاي آم -تبصره

شود، از شمول این دستورالعمل خـارج   استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزاري می
  .است

  اهداف اردو -3ماده 
هـاي   ایجاد بستر مناسب براي تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعـث از ارزش ) الف
  اسالمی؛

  ي، اخالقی جوانان؛تقویت و تحکیم بنیه اعتقاد) ب
  هاي مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی؛ کسب تجربه در زمینه) ج
  هاي اجتماعی؛ کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقاي مهارت) د
  ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایی استعدادهاي فردي؛) ه
و  افــزایش آگــاهی عمــومی در زمینــه تــاریخ، جغرافیــا و فرهنــگ ایــران و جهــان) و

  کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم؛ آشناسازي شرکت
هاي فردي و ارتقـاي سـطح هوشـیاري و قـدرت درك و      گسترش و تعمیق مهارت) ز

  کنندگان؛ دریافت شرکت
  گیري ویژه براي تعمیق روحیه وطن خواهی و دلبستگی به کشور؛ جهت) ح
  .مناطق محرومکنندگان با شرایط معیشتی مردم در  آشناسازي شرکت) ط

  برگزار کننده اردو -4ماده 
هاي داراي مجوز فعالیت همچنین واحـدهاي   ها و کانون ها، انجمن همه نهادها، تشکل

  .توانند مجوز برگزاري اردو دریافت کنند اداري دانشگاه در راستاي شرح وظایف خود می
  سرپرست اردو -5ماده 

اسـت کـه بـا    ) از کارکنان دانشگاه دانشجو، هیأت علمی یا یکی(یکی از دانشگاهیان 
معرفی برگزار کننده و تأیید و ابالغ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به سرپرسـتی  

  .شود اردو منصوب می
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محل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه  -6ماده 
اطی دانشـگاه و مفـاد ایـن    شود و در مدت برگزاري اردو رعایت مقررات انضب محسوب می

  .دستورالعمل الزامی است

  شرایط عمومی برگزاري اردو -بخش دوم
بایست به نحوي باشـد کـه منجربـه     ها می در برگزاري اردوها، تدارك برنامه -7ماده 

  .هاي اسالمی شود تقویت و گسترش معیارها و ارزش
نوع، نشاط، و شادابی و بایست جذابیت، ت ریزي و اجراي اردوها می در برنامه -8ماده 

  .کنندگان مورد توجه قرار گیرد نیز مشارکت فعاالنه شرکت
کننـدگان   بایست با نیازهاي عاطفی، اجتماعی و جسمی شرکت ها می برنامه -9ماده 

در جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنـوع و تعـداد اردوهـا بـه     
  .کنندگان را پوشش دهد نحوي لحاظ گردد که ذائقه شرکت

ي دورهاي آموزشی مستقیم و غیر مستقیم کوتاه مـدت در برخـی اردوهـا    -10ماده 
  .خاص مورد توجه قرار گیرد

  .باشد برگزاري اردوهاي دانشگاه، به صورت مختلط مجاز نمی -11ماده 
  .زمان برگزاري اردو نباید در نظم آموزش دانشگاه اخالل ایجاد کند -12ماده 

توانـد در صـورت ضـرورت، مجـوز برگـزاري اردو در       مرجع صـدور اردو مـی   -تبصره
مسؤولیت رعایت مقررات آموزشی دانشـگاه در مـورد   . کندروزهاي فعال دانشگاه را صادر 

  .نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است
توانـد در صـورت ضـرورت، مجـوز برگـزاري اردو در       مرجع صـدور اردو مـی   -تبصره

  .روزهاي فعال دانشگاه را صادر کند
از حد مجـاز  مسؤولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش 

  .به عهده دانشجو است
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  وظایف برگزار کننده و سرپرست اردو -بخش سوم
برگزار کننده اردو براي اخذ مجوز باید درخواست کتبی حـاوي اطالعـات    -13ماده 

  :ارایه کند 22زیر را به مرجع مندرج در ماده 
 -4تـاریخ رفـت و برگشـت،     -3مبـداء و مقصـد،    -2، )2براساس مـاده  (نوع اردو  -1

 -9منابع مـالی   -8نام سرپرست  -7نوع وسیله نقلیه،  -6محل اقامت،  -5مسیر حرکت، 
  .کنندگان تعداد شرکت -10برنامه روزانه، 

کننـدگان و عوامـل    همچنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضـاي شـرکت  
  .اجرایی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارایه شود

بایست درخواسـت برگـزاري اردو را    ار کننده اردوهاي داخل کشور میبرگز -14ماده 
  .بینی شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارایه کند روز پیش از زمان پیش 20حداقل 

بایست درخواسـت برگـزاري اردو را    برگزار کننده اردوهاي خارج کشور می -15ماده 
  .مرجع مربوط ارایه کندبینی شده آغاز اردو به  ماه پیش از زمان پیش 2حداقل 

هرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زمانی تعیین شـده در   -16ماده 
براي اردوهاي داخل و خـارج کشـور بـا صـالحدید مراجـع مربوطـه قابـل         15و  14مواد 

  .بررسی است
برگزار کننده و سرپرست اردو موظف به رعایت مقـررات دانشـگاه و مفـاد     -17ماده 
  .ورالعمل در برگزاري اردو هستنداین دست

شـرح وظـایف، مسـؤولیت کامـل برگـزاري،       سرپرست اردو ضمن عمل بـه  -18ماده 
نظارت و اجراي دقیق برنامه اردو را؛ که در درخواست اخذ مجـوز ارایـه شـده اسـت؛ بـر      

بینـی نشـده و بنـا بـه مصـالح،       تنها در صورت بـروز حـوادث پـیش   . عهده خواهد داشت
  .تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد کند یسرپرست اردو م

توانند بدون اجـازه سرپرسـت،    کنندگان نمی در طول برگزاري اردو، شرکت -19ماده 
  .اردو را ترك کنند

روز پس از پایان اردو، گزارش جـامع و   10برگزار کننده اردو باید حداکثر  -20ماده 
 –کننـدگان بـه معاونـت دانشـجویی      شـرکت مکتوب اردو را، به همـراه فـرم نظرسـنجی    

  .فرهنگی دانشگاه تحویل دهد
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رسانی درباره برگزاري اردوها بایـد از سـوي برگـزار کننـده اردو بـه       اطالع -21ماده 
صورت علنی و عمومی انجام شود تا کلیه دانشجویان واجـد شـرایط بـه صـورت عادالنـه      

  .امکان ثبت نام در اردو را داشته باشند

  مجوز برگزاري اردو -بخش چهارم
برگزاري هر اردو و یا سفر دانشگاهی با شرایط زیر مستلزم اخـذ مجـوز از    -22ماده 

  .شوراي فرهنگی دانشگاه است
  استفاده از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو؛ -1
  تأمین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوي دانشگاه؛ -2
  فضاهاي متعلق به دانشگاه؛نصب اطالعیه رسمی در  -3
  .هاي رسمی دانشگاه استفاده از عنوان دانشگاه یا یکی از تشکل -4

باید ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاري  مرجع صدور مجوز می -23ماده 
اردوهاي داخل کشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگـزاري اردوهـاي خـارج کشـور،     

  .ننده اردو اعالم کندنظر نهایی خود را به برگزار ک
روز بعــد از طــرح  10شــوراي فرهنگــی دانشــگاه موظــف اســت حــداکثر  -تبصــره

درخواست برگزاري اردوي خـارج کشـور، در صـورت موافقـت، نظـر معاونـت فرهنگـی و        
  .اجتماعی یا شوراي فرهنگی وزارت متبوع را نیز استعالم نماید

تنهـا   -حسب مورد -شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجویی -24ماده 
  .پذیر است با تأیید مرجع صدور مجوز اردو امکان

ریزي متمرکـز وزارت علـوم،    کلیه سفرهاي جمعی دانشجویی که با برنامه -25ماده 
تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر نهادهـاي رسـمی   

  .شود از شمول این دستورالعمل خارج است شور اعالم و برگزار میک
فرهنگی دانشگاه موظف است شرح وظایف سرپرست  -معاونت دانشجویی -26ماده 

کننـدگان در اردو را تهیـه    و عوامل اجرایی اردو از جمله رانندگان و مقررات ویژه شـرکت 
  .رساندکند و پیش از برگزاري اردو به اطالع و امضاي ایشان ب
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باید جهت نظارت بـر چگـونگی    فرهنگی دانشگاه می -معاونت دانشجویی -27ماده 
کننـدگان در اردو تهیـه کنـد و     هایی را براي نظرسنجی از شرکت برگزاري کنندگان، فرم

  .در اختیار ایشان قرار دهد
فرهنگی دانشگاه همـه سـوابق و مسـتندات هـر اردو      -معاونت دانشجویی -28ماده 
کننـدگان و عوامـل اجرایـی،     رخواسـت برگـزاري اردو، فهرسـت اسـامی شـرکت     اعم از د

هـاي تکمیـل شـده نظرسـنجی را نگهـداري و       هاي امضا شده شـرح وظـایف و فـرم    برگه
هاي گزارش گیري ساالنه وزارتین استخراج کـرده   اطالعات این مستندات را در قالب فرم

  .نمایدو به معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع ارسال 

  ایمنی سفر -بخش پنجم
. برگزار کننده اردو موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت کنـد  -29ماده 

  :از جمله
استفاده از اتوبـوس داراي برگـه معاینـه فنـی و بیمـه نامـه همـراه بـا راننـدگان           -1

  صالحیت دار مسیرهاي بین شهري؛
  ؛)کیلومتر 500بیش از (استفاده از دو راننده براي مسیرهاي طوالنی  -2
  هاي اولیه؛ همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک -3
  کنندگان در طول برگزاري اردو؛ بیمه کلیه شرکت -4
  جلوگیري از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه؛ -5
  ...).ها و ها، مکان غذا، خوارکی(توجه به بهداشت عمومی  -6

فرهنگی دانشـگاه ضـرورت رعایـت مـوارد      -شجوییالزم است معاونت دان -1تبصره 
  .فوق را به اطالع برگزاري کننده اردو برساند

برگـزار کننـده، عوامـل    : در مواردي که ایمنی سفر به عوامل سفر اعـم از  -2تبصره 
 –اجرایی، و دانشجویان نیاز به آموزش پـیش از اردو داشـته باشـد، معاونـت دانشـجویی      

  .باشد رگزاري کالس آموزشی میفرهنگی دانشگاه ملزم به ب
  .تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شوراي فرهنگی دانشگاه است

شود بررسی مـوارد   در مواردي که سفر با هواپیما، قطار یا کشتی انجام می -30ماده 
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  .ایمنی سفر بر عهده شوراي فرهنگی دانشگاه خواهد بود

  تخلفات، شکایات و تنبیهات -بخش ششم
هـاي دانشـگاه، ایـن دسـتورالعمل و      نامـه  هرگونه عدول از مقررات و آیـین  -31ماده 

کننـدگان و   اعم از برگزار کننـدگان، شـرکت  (تعهدات از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی 
  .شود تخلف محسوب می) عوامل اجرایی

چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذیرد مرجع تشخیص، شوراي فرهنگـی   -32ماده 
هـاي   دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن کمیته انضباطی دانشگاه، هیأت نظارت بر تشـکل 

باشد که پس از بررسی اولیـه و در صـورت    اسالمی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداري می
  .کنند گیري می مورد تصمیمو سایر مقررات دانشگاه حسب  34، 33لزوم طبق مواد

هـاي اسـالمی،    هاي کمیته انضباطی، هیـأت نظـارت بـر تشـکل     نامه آیین -33ماده 
هیأت رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مقررات دانشگاه؛ حسب مورد، مبناي رسـیدگی  

  .به تخلفات است
کننـدگان یـا عوامـل     اعـم از شـرکت  (اگر تخلف از سوي اشخاص حقیقی  -34ماده 

  .شود هاي موجود به آن رسیدگی می نامه صورت گیرد طبق ضوابط و آیین) اجرایی
تبصـره در   5مـاده و   35این دستورالعمل در یک مقدمـه، شـش بخـش،     -35ماده 

به امضاي وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوري و وزیـر بهداشـت، درمـان و       10/10/86تاریخ 
االجـرا   عـالی الزم  مؤسسات آمـوزش ها و  آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابالغ به دانشگاه

  .است
  

محمد مهدي زاهدي -وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  
علی باقري لنکرانی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
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نامه  ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجویی الحاقی به آیین
ها و مؤسسات  حفظ حدود و آداب اسالمی در دانشگاه

 25/9/1382مورخ  530عالی مصوب جلسه  آموزش
  1عالی انقالب فرهنگی شوراي

مـاده واحـده مقـررات     25/9/1382مورخ  530عالی انقالب فرهنگی در جلسه  شوراي
هـا و   نامه حفـظ حـدود و آداب اسـالمی در دانشـگاه     سفرهاي دانشجویی الحاقی به آیین

یر تصـویب  شرح ز را به) 13/5/66دش مورخ /1908ابالغیه شماره (عالی  مؤسسات آموزش
  :کرد

  :سفرهاي دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود -ماده واحده
سفرهاي دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شوراي فرهنگی دانشـگاه   -1

  انجام شود؛
هاي فرهنگی و بازدیدهاي علمی  مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرت -1تبصره 

منظـور زیـارت، سـیاحت و     دانشگاه است کـه بـه  دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک 
  .شود با مجوز شوراي فرهنگی دانشگاه برگزار می ،تفریح

واحدهاي برگزار کننده اردوي دانشـجویی غیردولتـی خـارج از دانشـگاه،      -2تبصره 
  .بایست نسبت به اخذ مجوز از شوراي فرهنگی دانشگاه اقدام نماید می

با حضـور اسـتاد و مجـوز گـروه آموزشـی       سفرهاي درسی و پژوهشی که -3تبصره 
  .باشد می اشود از شمول این مصوبه مستثن دانشکده برگزار می

با تأیید مکتوب مرجع صادر کننده صرفاً  )دختر و پسر(برگزاري اردوهاي مختلط  -2
                                                                                                                                               

مـورخ   126عـالی مصـوب جلسـه     ها و مؤسسات آمـوزش  نامه حفظ حدود و آداب اسالمی در دانشگاه آیین - 1
 .درج گردیده است) هشتم(عالی انقالب فرهنگی و الحاقیه فوق در بخش فرهنگی  شوراي 6/5/1366
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  مجوز قابل اجرا است؛
در سفرهاي دانشجویی، محـل برگـزاري اردو و مسـیر آن در اطـالق مقـررات بـه        -3

زله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و سـایر  من
  مقررات مربوط الزامی است؛

دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط باالترین مقـام دسـتگاه مربـوط     - 5
  .شود براي اجرا ابالغ می

  
سیدمحمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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هاي خدمات اعزام  نامه تأسیس مؤسسات و شرکت آیین
  11/8/1382دانشجو به خارج از کشور مصوب مورخ 

  هیأت وزیران
مـورخ   1040/725بنا به پیشنهاد شـماره   11/8/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ 

وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سـی و هشـتم قـانون اساسـی      26/2/1380
هاي خدمات اعزام دانشـجو   نامه تأسیس مؤسسات و شرکت ن، آیینجمهوري اسالمی ایرا
  :شرح زیر تصویب نمود به خارج از کشور را به

که در ایـن   -هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مؤسسات و شرکت -1ماده 
اشـخاص حقـوقی غیردولتـی    . شـوند  ها نامیده می نامه به اختصار مؤسسات و شرکت آیین

منظور فراهم نمودن تسهیالت الزم براي متقاضیان ادامه تحصیل در خـارج   هستند که به
  .کنند از کشور با هزینه شخصی فعالیت می

کنند مشـمول   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه فعالیت می -تبصره
  .نامه هستند این آیین
متقاضی فعالیت ها  منظور نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکت به -2ماده 

کـه   -نامه، کار گروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشـور  این آیین) 1(موضوع ماده 
  :شود از اعضاي زیر تشکیل می -شود نامه کار گروه نظارت نامیده می در این آیین

مدیر کـل بـورس و امـور دانشـجویان خـارج از کشـور وزارت علـوم، تحقیقـات و          -1
  ؛)رییس(فناوري 

آموختگـان وزارت بهداشـت، درمـان و     هـا، دانشـجویان و دانـش    دیر کل بـورس م -2
  ؛)نایب رییس(آموزش پزشکی 

  مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه؛ -3
  هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت -4
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  نماینده وزارت اطالعات؛ -5
  ).الملل نحقوقدان امور بی(نماینده وزارت دادگستري  -6

توانند براي شرکت در جلسـات   این ماده می) 4(تا ) 1(هاي  اعضاي ردیف -1تبصره 
  .االختیار معرفی نمایند کارگروه نظارت نماینده تام

دبیرخانه کارگروه نظـارت در وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مسـتقر       -2تبصره 
  .شود و دبیر کارگروه نیز توسط رییس مشخص خواهد شد می

هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با اعزام متقاضیان ادامه  -3ه ماد
تحصیل با هزینه شخصی به خارج از کشور، براي مقاطع باالتر از دیپلم موکول به کسـب  

  .مجوز از کارگروه نظارت است
ها و مالکیت صـنعتی موظـف اسـت از ثبـت مؤسسـات و       اداه ثبت شرکت -1تبصره 

  .خودداري نماید ،اقد مجوز موضوع این ماده هستندهایی که ف شرکت
هـاي داراي   ثبت هرگونه تغییر و اصالح در اساسنامه مؤسسـات و شـرکت   -2تبصره 

بـا موافقـت کـارگروه نظـارت     صـرفاً   ها و مالکیت صـنعتی  مجوز توسط اداره ثبت شرکت
  .پذیر است امکان

  :ستوظایف و اختیارات کارگروه نظارت به این شرح ا -4ماده 
صــالحیت عمــومی و تخصصــی مؤسســات و   درخصــوص بررســی و اعــالم نظــر -1

هـاي   هاي موجود و متقاضیان تأسـیس مؤسسـه و شـرکت و اشـتغال بـه فعالیـت       شرکت
  نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط؛ این آیین) 7(نامه براساس ماده  موضوع این آیین

  ا به صورت موردي؛ه تعیین حدود اختیارات و وظایف مؤسسات و شرکت -2
ها پـس از احـراز شـرایط منـدرج در ایـن       صدور مجوز فعالیت مؤسسات و شرکت -3
  نامه؛ آیین
هـاي واصـل    ها و شکایت ها و بررسی گزارش نظارت بر عملکرد مؤسسات و شرکت -4
  شده؛
ها و اتخاذ تـدابیر الزم براسـاس مقـررات     رسیدگی به تخلفات مؤسسات و شرکت -5

  نامه؛ این آیین
شرایط تأسیس، ثبت، نحـوه   درخصوص هاي الزم ها و دستورالعمل صدور بخشنامه -6
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هاي تخصصی، تعیین ضـوابط بـراي خـدمات قابـل ارایـه در چـارچوب        نظارت بر فعالیت
  .قوانین و مقررات کشور

شرایط صدور مجوز توسط کار گروه نظارت بر فعالیـت اشـخاص حقیقـی و     -5ماده 
هیأت امنا یا هیأت مدیره اشخاص حقـوقی حسـب مـورد     شرایط اعضاي هیأت مؤسس و

  :شرح زیر است نامه به هاي موضوع این آیین براي اقدام به فعالیت
  :شرایط عمومی -1

  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران؛) الف
  حسن شهرت؛) ب
  عدم وجود سوء پیشنیه کیفري مؤثر؛) پ
  یت از آن براي متقاضیان ذکور؛دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معاف) ت
  صالح؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر با تأیید مراجع ذي) ث
  سال سن؛) 30(داشتن حداقل سی ) ج
  .تاهل) چ
  :شرایط اختصاصی -2

  داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل آن؛) الف
  دارا بودن توانایی الزم براي انجام وظایف و امور مربوط؛) ب
  .و سابقه کار در امور فرهنگی، آموزشی یا خدمات دانشجوییآشنایی ) پ

این ماده بر عهـده کـار گـروه    ) 2(تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در بند  -تبصره
  .نظارت است

  :شرح زیر است ها به هاي مؤسسات و شرکت وظایف و مسؤولیت -6ماده 
 درخصـوص  شـور ارایه اطالعات کامل و واقعی به متقاضی تحصـیل در خـارج از ک   -1

  نوع و میزان خدمات و تعهدات خود؛
  تنظیم قرارداد با متقاضی و ارایه خدمات در چارچوب آن؛ -2
  .ها و دستورالعملهاي صادر شده توسط کارگروه نظارت رعایت بخشنامه -3

ها و مراکز آموزشی خـارجی   توانند از دانشگاه میصرفاً  ها مؤسسات و شرکت -تبصره
ربط رسیده  هاي ذي ی آنها در مقطع مورد نظر به تأیید وزارتخانهکه ارزش مدرك تحصیل
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  .باشد براي متقاضیان تقاضاي پذیرش نمایند
هاي داراي مجوز پـس   چنانچه تخلف اشخاص حقیقی و مؤسسات و شرکت -7ماده 

از بررسی به تأیید کارگروه نظارت برسد بنابر شدت و دفعات تکرار تخلف میزان خسارات 
  :ی از آن، اقدامات زیر به تشخیص کار گروه یاد شده قابل انجام استاحتمالی ناش

  تذکر شفاهی؛ -1
  تذکر کتبی با درج در پرونده؛ -2
  اخطار کتبی با درج در پرونده؛ -3
  .لغو مجوز بطور دائم و اعالم عدم صالحیت اشتغال به این فعالیت -4

از جـرایم منـدرج در    ها، عنوان یکـی  که اقدام مؤسسات و شرکت در صورتی -تبصره
قوانین و مقررات جزایی کشور را دارا باشد کـارگروه نظـارت مکلـف اسـت مراتـب را بـه       

  .مراجع صالح قضایی منعکس نماید
در این صورت انعکاس مراتب به مراجع صـالح، مـانع از اقـدامات موضـوع ایـن مـاده       

  .نخواهد بود
نامـه در   ابـالغ ایـن آیـین   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تـاریخ   -8ماده 

زمینه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور فعالیت داشته اند موظفند حداکثر تا شش 
نامـه، مجـوز    نامه ضمن تطبیق شرایط خود با مقررات این آیـین  ماه پس از ابالغ این آیین

ت بـه  الزم را از کارگروه نظارت دریافت نمایند در غیر این صورت از فعالیت آنهـا ممانعـ  
  .عمل خواهد آمد

مجوز صادر شده توسط کارگروه نظارت قابل واگـذاري یـا انتقـال بـه غیـر       -9ماده 
  .باشد نمی

هـاي موضـوع    وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است اسامی شـرکت  -10ماده 
  .نامه را به صورت ساالنه منتشر نماید این آیین

  
محمدرضا عارف -معاون اول رییس جمهور  
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  هاي نامه ارزشیابی مدارك تحصیلی دانشگاه آیین
  20/1/1392خارج از کشور مصوب مورخ 

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
  مقدمه

قانون اهـداف، وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم،      2از بند ج ماده  4در اجراي ردیف 
منظـور بررسـی    مجلـس شـوراي اسـالمی و بـه     18/5/1383تحقیقات و فناوري مصـوب  

هاي خارج از کشور و ارزشیابی مـدارك تحصـیلی مربـوط، ایـن      تحصیلی دانشگاه مدارك
  .شود نامه تنظیم و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته می آیین

  تعاریف -1ماده 
  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري: وزارت -1
  .سازمان امور دانشجویان: سازمان -2
  .سازمان امور دانشجویانآموختگان  کل امور دانش اداره: کل اداره -3
ها و مؤسسات آموزش عـالی و پژوهشـی    همه دانشگاه/ هر یک: مؤسسات/ مؤسسه -4

  .خارج از کشور
مؤسسـات اسـت کـه در ارتبـاط بـا      / مـدرك صـادره از مؤسسـه   : مدرك تحصیلی -5
آموختگـان   مؤسسات بـه دانـش  / هاي تحصیلی وزارت متبوع بوده و از طرف مؤسسه رشته

  .شود مربوط اعطا می
کسـانی کـه در یکـی از مؤسسـات، تحصـیل کـرده و موفـق بـه         : آموختگان دانش -6

  .اند دریافت مدرك تحصیلی شده
هـا و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی داخـل       منظور دانشـگاه : ها دانشگاه/ دانشگاه -7

  .باشند باشند که تحت نظر وزارت به فعالیت مشغول می کشور می
رزش علمـی مـدارك تحصـیلی صـادره در خـارج از      تعیـین و تطبیـق ا  : ارزشیابی -8
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  .کشور، همطراز با یکی از مقاطع تحصیلی رسمی در آموزش عالی داخل کشور
مؤسسـات براسـاس مقـررات وزارت    / تعیین اعتبـار علمـی مؤسسـه   : اعتبارسنجی -9

  .نامه متبوع و موازین این آیین
ــیابی -10 ــوراي ارزش ــابطه : ش ــین ض ــوراي تعی ــورد ش ــاي الزم در م ــیابی و  ه ارزش

  .اعتبارسنجی مدارك تحصیلی صادره از خارج از کشور
هـاي آمـوزش عـالی هـر      مـدت زمـان رسـمی دوره   : طول دوره تحصیل و اقامت -11

مؤسسه به استناد تقویم آموزشی رسمی مربوط بررسی و مطابق با جدول ذیـل همطـراز   
موختگان در کشور آ شود و همچنین حداقل مدت زمان اقامت الزامی دانشجویی دانش می

حضوري، بـه اسـتناد اسـناد     محل تحصیل براي تطبیق با انواع تحصیالت حضوري و نیمه
طـول  . شـود  کل به شـرح همـان جـدول تعیـین مـی      رسمی قابل قبول ارایه شده به اداره

اقامت دانشجویی براي انواع تحصیالت حضـوري  ) ماه(هاي تحصیلی و حداقل مدت  دوره
  :باشد ذیل میحضوري به شرح  و نیمه

  

  طول دوره  دوره تحصیلی
  تحصیلی

  حداقل مدت اقامت
  دانشجویی الزم براي
  تحصیالت حضوري

  حداقل مدت اقامت
  دانشجویی الزم
  حضوري براي تحصیالت نیمه

  -------   16  24  کاردانی
  --------        24  36  کارشناسی سه ساله
  -------   32  48  کارشناسی چهارساله

  -------   16  24  ناپیوستهارشد  کارشناسی
  -------   40  60  ارشد پیوسته کارشناسی

  18  24  36  دکتراي سه ساله
  24  32  48  دکتري چهار ساله

  
هاي مختلـف   هاي تخصصی در رشته کمیسیون: هاي ارزشیابی مدارك کمیسیون -12

آموختگان را وفـق مقـررات قـانونی     که هر یک از مدارك تحصیلی و مدارك مرتبط دانش
نامه و مصوبات شوراي ارزشیابی مدارك تحصیلی مـورد بررسـی و    مرتبط، طبق این آیین

  .دهند ارزشیابی قرار می
نامه و به تصـویب هـر یـک از     مدرکی است که براساس مفاد این آیین: ارزشنامه -13
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مؤسسـات  / هاي ارزشیابی مدارك، بـه عنـوان همطـرازي تحصـیل در مؤسسـه      کمیسیون
  .رسد ر و به امضاي رئیس سازمان میکل صاد توسط اداره

نامـه، حضـوري،    آموخته براساس مفـاد ایـن آیـین    تحصیل دانش: شیوه آموزشی -14
ربـط بـه    شود، حتی اگر متقاضی در مؤسسه ذي حضوري و یا غیرحضوري تعیین می نیمه

  .نام و یا مدرك تحصیلی حضوري صادر شده باشد عنوان حضوري ثبت
  هاي ارزشیابی ا و کمیسیونترکیب اعضاي شور -2ماده 

  ترکیب اعضاي شوراي ارزشیابی) الف
  ؛)رییس شورا(رییس سازمان  -1
  ؛)شورا دبیر(آموختگان  مدیرکل امور دانش -2
  االختیار؛ معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام -3
  االختیار؛ معاون پژوهشی وزارت یا نماینده تام -4
  .عالیرییس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش  -5
هاي مختلف آموزشی و  فرهنگی و آشنا به نظام -هاي علمی پانزده تن از شخصیت -6

پژوهشی که با پیشنهاد رئیس شورا و با تایید و حکم وزیر براي مـدت دو سـال انتخـاب    
  .شوند می

  ها ترکیب اعضاي کمیسیون) ب
هـاي تخصصـی بـه تعـداد      حسب تشخیص و تصویب شوراي ارزشیابی کمیسـیون  -1

شود و هر کمیسیون، متشکل از حداقل پـنج تـن از اعضـاي هیـات      د نیاز تشکیل میمور
  .گردند کل و حکم رییس سازمان انتخاب می ها به پیشنهاد اداره علمی برجسته دانشگاه

  .یک تن از اعضاي مذکور باید حداقل در مرتبه دانشیاري باشند -2
  .ء معتبر خواهد بودتصمیمات کمیسیون با موافقت حداقل سه تن از اعضا -3

  اعتبارسنجی مؤسسه -3ماده 
هـاي   هر یک از مؤسسات و شعب آنـان در کشـورهاي مختلـف، براسـاس ویژگـی      -1

مالی و رفاهی، بررسی و با تصویب شـوراي   -عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوري، اداري
 شـوند و بـه نحـو    بنـدي مـی   هـاي زیـر سـطح    ارزشیابی مدارك تحصیلی، به یکی از گروه

  .گردد کل اطالع رسانی می مقتضی از طریق اداره
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  مؤسسات ممتاز؛) گروه الف
  مؤسسات خوب؛) گروه ب
  مؤسسات متوسط؛) گروه ج
  مؤسسات ضعیف؛) گروه د
  .مؤسسات غیر قابل قبول) گروه ه

هاي خارجی عنداللزوم حضور رایزنان علمـی یـا اخـذ     جهت اعتبارسنجی دانشگاه -2
  .سی و تصویب ضروري استنظریه مکتوب آنان در برر

  .شود سال یکبار انجام می 5اعتبارسنجی مؤسسات خارجی هر  -3
اي تنزل یافته اسـت، موضـوع در شـوراي ارزشـیابی      در مواردي که اعتبار مؤسسه -4

  .گیرد مطرح و اعتبار مؤسسه مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار می
  شرایط عمومی ارزشیابی -4ماده 

مدارك تحصیلی، عالوه بر رعایت قوانین و مقررات آمـوزش عـالی   براي ارزشیابی  -1
نامه، ضوابط و مقررات عمومی و ضوابط خاص آموزشی هـر کشـور    کشور و مفاد این آیین

به همین منظور . رسد الزامی است کل و تصویب شوراي ارزشیابی می که به پیشنهاد اداره
  .شود درج می کل رسانی در سایت اداره  مقررات مرتبط جهت اطالع

حضوري  هاي حضوري براي کلیه مقاطع تحصیلی و نیمه مدارك تحصیلی در دوره -2
  .پذیر است صرفاً در مقطع دکتري با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان

هـاي خـارج از    مدارك تحصیلی کلیه مقاطع غیرحضوري صـادره توسـط دانشـگاه    -3
  .یستکشور به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی ن

  .مدارك تحصیلی مؤسسات غیرقابل قبول، به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست - 4
ارشد و دکتـري بـه هـیچ     مدارك تحصیلی مؤسسات ضعیف در مقاطع کارشناسی -5

  .عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست
کـاردانی،  : مدارك تحصیلی در چـارچوب مقـاطع رسـمی داخـل کشـور و شـامل       -6

هاي ارزشیابی مدارك،  کمیسیون.شود ارشد و دکتري ارزشیابی می کارشناسی کارشناسی،
براي تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش، وضعیت تحصـیلی قبلـی متقاضـی را    

  .دهند مورد توجه و بررسی قرار می
آموختگانی که صرفاً داراي ارزش استخدامی یا معادل بوده  مدارك تحصیلی دانش -7
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یکی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرك باالتر اخذ نموده باشند، حتی اگر در 
  .غیرقابل بررسی و ارزشیابی است

از کلیـه مؤسسـات    "زبان و ادبیات فارسـی "هاي مرتبط با  مدارك تحصیلی رشته -8
ارشد،  معتبر خارجی مورد تایید وزارت، صرفاً در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی

باشد و به هیچ عنوان، مدارك  کیفی جامع و دقیق، قابل بررسی و ارزشیابی میبا بررسی 
دوره دکتري کشورهاي خارجی حتی از شبه قاره، تاجیکستان و افغانستان، قابل بررسـی  

  .باشد و ارزشیابی نمی
در صـورت ارایـه   ) MWM(هـاي شـش سـاله دامپزشـکی      مدارك تحصـیلی دوره  -9
 "اي دامپزشـکی  دکتري عمومی حرفه"واحد در مقطع  220نامه و گذراندن حداقل  پایان

نامـه، صـرفاً بـا     ساله دامپزشکی با ارایه پایان هاي پنج نامه و دوره و بدون نیاز به ارایه پایان
  .گردد ارزشیابی می "ارشد دامپزشکی کارشناسی"اخذ مدرك 

  ارزشیابی اختصاصی مدارك تحصیلی حضوري -5ماده 
  حصیلی کاردانیارزشیابی مدارك ت -5-1
مدارك تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسـات سـه گـروه اول شـامل ممتـاز، خـوب و        -1

متوسط، پس از بررسی و اطمینـان از صـحت صـدور و تعلـق آن، ارزشـیابی و ارزشـنامه       
  .شود مربوط صادر می

ربـط   مدرك تحصیلی کاردانی مؤسسات ضعیف توسـط کمیسـیون تخصصـی ذي    -2
  .ودش بررسی و اتخاذ تصمیم می

  ارزشیابی مدارك تحصیلی کارشناسی -5-2
، منوط بـه داشـتن مـدرك    مؤسسات ممتاز و خوبارزشیابی مدارك تحصیلی  -1

  .دانشگاهی معتبر است ساله یا پیش) 12(دیپلم دوازده 
، عالوه بـر داشـتن   مؤسسات متوسط و ضعیفبراي ارزشیابی مدارك تحصیلی  -2

  :دانشگاهی الزم است پیشمدرك دیپلم دوازده ساله یا 
  یا همطراز آن باشد؛ 14آموخته، حداقل  دانشگاهی دانش معدل دیپلم یا پیش) الف
دانشـگاهی وي   آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پـیش  رشته تحصیلی دانش) ب

  سازگار باشد؛
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، مشروط بـه شـرکت در آزمـون    "ب"یا  "الف"در صورت نداشتن شرایط بندهاي ) ج
اي متقاضـی بـه    هاي علمـی تخصصـی و حرفـه    احبه علمی و احراز توانمنديکتبی و مص

  .ربط تشخیص کمیسیون تخصصی ذي
  ارشد ارزشیابی مدارك تحصیلی کارشناسی -5-3
براي ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، داشتن مـدرك   -1

  .متاز یا خوب الزم استهاي م هاي داخل یا مؤسسات گروه کارشناسی معتبر از دانشگاه
براي ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مؤسسـات متوسـط، عـالوه بـر داشـتن       -2

هاي ممتاز یا خوب، الزم  هاي داخل یا مؤسسات گروه مدرك کارشناسی معتبر از دانشگاه
  :است

ارشد با رشته تحصیلی مقطـع کارشناسـی هماهنـگ     رشته تحصیلی کارشناسی) الف
  باشد؛
  یا معادل آن باشد؛ 14مدرك کارشناسی، حداقل  معدل کل) ب
به شرط بررسی کیفی و احراز  "ب"یا  "الف"در صورت نداشتن هر یک از شروط ) ج

اي متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصـاحبه علمـی،    هاي علمی، پژوهشی و حرفه توانمندي
ن ، بـه تشـخیص کمیسـیو   )حسب مورد یـک یـا همـه آنهـا    (پژوهشی  -ارایه مقاله علمی

  .ربط تخصصی ذي
  ارزشیابی مدارك تحصیلی دکتري -5-4
ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات ممتـاز، منـوط بـه داشـتن مـدرك       -1

  هاي ممتاز یا خوب، مـی  هاي داخل و یا مؤسسات گروه ارشد معتبر از دانشگاه کارشناسی
  .باشد
  :ط ذیل الزم استبراي ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، شرای -2

هـاي داخـل و یـا     ارشد معتبر از دانشـگاه  داشتن مدرك کارشناسی و کارشناسی) الف
  هاي ممتاز یا خوب؛ مؤسسات گروه

داشتن رسـاله کیفـی بـه تشـخیص متخصصـین منتخـب کمیسـیون تخصصـی         ) ب
  .ربط ذي

براي ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مؤسسـات متوسـط، شـرایط ذیـل الزم      -3
  :است
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هـاي داخـل یـا     ارشـد معتبـر از دانشـگاه    داشتن مدرك کارشناسی و کارشناسی) الف
  هاي ممتاز یا خوب؛ مؤسسات گروه

  به باال باشد؛ 15ارشد باید حداقل  معدل کارشناسی) ب
  ارشد؛ ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دکتري با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی) ج
نظـران متخصـص منتخـب کمیسـیون      صـاحب داشتن رساله کیفی بـه تشـخیص   ) د

  ربط؛ تخصصی ذي
  .پژوهشی مستخرج از رساله -مقاله علمی 2چاپ حداقل )  ه

حضـوري در مقطـع    ارزشیابی اختصاصی مـدارك تحصـیلی نیمـه    -6ماده 
  دکتري

حضوري صرفاً در مقطـع دکتـري بـراي     هاي نیمه مدارك تحصیلی مربوط به دوره -1
 .شود ی میمؤسسات ممتاز و خوب ارزشیاب

حضـوري در مقطـع    هـاي نیمـه   شرایط الزم براي ارزشیابی مدارك تحصیلی دوره -2
دکتري براي مؤسسات ممتاز و خوب همان شرایط الزم براي ارزشیابی مدارك تحصـیلی  

 .باشد دکتري حضوري صادره از مؤسسات متوسط می
ف، حضـوري مؤسسـات متوسـط و ضـعی     مدارك تحصیلی ناشی از تحصیالت نیمه -3

  .باشند غیرقابل ارزشیابی می
بررسی و ارزشیابی مدارك تحصیلی دکتـري کسـانی کـه از تـاریخ تصـویب ایـن        -4
 :حضوري نمایند، منوط است به هاي نیمه نامه، شروع به تحصیل در دوره آیین

هـاي مـرتبط بـا     هـاي ممتـاز و خـوب و در رشـته     تحصیل منحصراً در دانشـگاه ) الف
  ه باشد؛تحصیالت قبلی انجام شد

هاي داخل کـه   داشتن استاد راهنماي دوم داخلی، از اعضاي هیأت علمی دانشگاه) ب
باشند و مبتنی بر اخذ موافقـت رسـمی از معاونـت     مجاز به داشتن دانشجوي دکتري می

  .هاي مربوط به تشخیص دانشگاه آموزشی دانشگاه و پرداخت هزینه
  سایر مقررات -7ماده 

 :نامه باید واجد شرایط زیر باشند وهشی موضوع این آیینپژ -کلیه مقاالت علمی -1
  آموخته مولف اصلی آنها باشد؛ دانش) الف
  نامه تحصیلی یا رساله دکتري باشد؛ موضوع و محتواي آنها، هماهنگ با پایان) ب
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 -ربط ارزشیابی مـدارك، در نشـریات علمـی    به تشخیص کمیسیون تخصصی ذي) ج
  .ی معتبر منتشر شده باشدالملل پژوهشی داراي نمایه بین

نامه یا رساله در ارتباط با نیازهاي داخل کشور، منوط به داشتن یک  انتخاب پایان -2
 .باشد ها می استاد راهنماي دوم از میان اعضاي هیات علمی دانشگاه

ارشد و پس از  کارشناسی  مدارك تحصیلی مقطع دکتري که بدون گذرانیدن دوره -3
  .باشد باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نمی  اخذ شده اتمام دوره کارشناسی

مدرك تحصیلی دکتري کسانی کـه داراي مـدرك کارشناسـی بـا درجـه ممتـاز        -4
  باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن بـه صـورت مسـتقیم و بـدون گذرانیـدن دوره     

بـه  ارشد، به دوره دکتري مؤسسات ممتاز و خوب وارد شـده باشـند، مشـروط     کارشناسی
هاي علمی و پژوهشی متقاضی از طریق  بررسی و تایید کیفیت رساله و ارزیابی توانمندي

انجام مصاحبه تخصصی و یا درخواست مقاله و رعایـت کلیـه ضـوابط و مقـررات توسـط      
 .ربط، به ماخذ دکتري قابل بررسی و ارزشیابی است کمیسیون ذي

ع متوالی تحصیلی، چنانچـه  در هنگام ارزشیابی همزمان مدارك تحصیلی دو مقط -5
اي اخذ شده باشد، که آن مؤسسـه از نظـر وزارت    مدرك تحصیلی مقطع قبلی از مؤسسه

هاي ممتاز و خـوب   معتبر نباشد، اما مدرك تحصیلی مقطع باالتر، از مؤسسه معتبر گروه
باشد، مدرك تحصیلی مقطع باالتر به ترتیب با ضـوابط مربـوط بـه مؤسسـات متوسـط و      

در صورتی کـه مـدرك تحصـیلی مقطـع بـاالتر از مؤسسـه       . یابی خواهد شدضعیف ارزش
 .هاي متوسط و ضعیف باشد، مدرك مقطع مورد نظر غیرقابل ارزشیابی است معتبر گروه

هاي تحصیلی هنري، صـنعتی و ماننـد آنهـا کـه      مدارك تحصیلی مربوط به رشته -6
ي مؤسسه محل تحصیل بـه  اي خاصی نیز از سو هاي حرفه عالوه بر دروس نظري، مهارت

شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، براسـاس ضـوابطی کـه بـه تصـویب       دانشجویان ارایه می
باشد و در ارزشـنامه صـادره در کنـار     شوراي ارزشیابی مدارك تحصیلی خواهد رسید می

  .شود نیز درج می "اي حرفه"ذکر مقطع تحصیلی، کلمه 
چنانچه متضمن تهیه  ،DBA (Doctor of  Business Administration)مدارك دوره  -7

صورت با ارایه حداقل یک مقاله  و دفاع از رساله بوده باشد، به ماخذ دکتري و در غیر این
این ماده قابل ) 1(و بند ) 6(و ) 5(پژوهشی به ماخذ دکتري با رعایت مفاده مواد  -علمی

 .بررسی و ارزشیابی است



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   720

 

هـاي مربـوط بـه زبـان و ادبیـات       دکتري رشـته بررسی و ارزشیابی مدارك مقطع  -8
خارجی که بنا به ضوابط خاص ارزشیابی مدارك کشورهاي مربوط نیازمند انتشـار مقالـه   

تواند در قبال ارایـه مقـاالت چـاپ شـده در      المللی است، می در نشریات داراي نمایه بین
بـه  ...) ه وهـاي عربـی، روسـی    کشور(پژوهشی معتبر در کشورهاي مربوط  -نشریات علمی

  .ربط مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد تشخیص کمیسیون تخصصی ذي
  )فرآیند ارزشیابی(رسیدگی به درخواست ارزشیابی  -8ماده 

کل، بـه لحـاظ تطبیـق بـا      آموختگان پس از وصول به اداره مدارك تحصیلی دانش -1
شکیل پرونده بـراي  ت. گیرد مدت اقامت دانشجویی برابر جدول فوق، مورد بررسی قرار می

تعیین مراحل ارزشیابی صرفاً براي مدارك تحصیلی کامل امکانپـذیر بـوده و بـه مـدارك     
 .شود ناقص هیچ ترتیب اثري داده نمی

آموخته اقدام  کل مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارك دانش اداره -2
  .ربط نماید به تشکیل کمیسیون تخصصی ذي

مدارك تحصیلی، ارایه اصل و فتوکپی کلیه مستندات مورد اشـاره  براي ارزشیابی  -3
 .نامه با داشتن مهرهاي معتبر مراکز صادرکننده الزامی است در این آیین

هـاي   کلیه مدارك تحصیلی اصـلی ارایـه شـده بایـد بـه مهـر و تاییـد نماینـدگی         -4
  .جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور رسیده باشد

هاي جمهوري اسـالمی ایـران در خـارج از کشـور صـرفاً از       نمایندگیمهر و تایید  -5
جهت رعایت تشریفات اداري بوده و هیچ حقی براي متقاضی براي قبول و تایید مـدارك  

  .کند ایجاد نمی
هاي مربوط به ارزشیابی مدارك تحصیلی بر عهده متقاضـی   پرداخت تمامی هزینه -6

 .باشد می
آموختـه، مبنـی بـر اعـالم      به امضاي تعهدنامه دانـش صدور اصل ارزشنامه، منوط  -7

هاي ارزشیابی مدارك و نیـز پرداخـت وجـه تمبـر      موافقت کتبی با راي صادره کمیسیون
  .هاي مربوط در صورت نیاز خواهد بود الصاقی و سایر هزینه

  رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی -9ماده 
ارزشیابی، صرفاً تا یـک سـال پـس از صـدور     هرگونه درخواست اعتراض به نتایج  -1

بـدیهی اسـت پـس از صـدور اصـل ارزشـنامه،       . گواهی موقت قابل طرح و بررسـی اسـت  
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  .هیچگونه اعتراضی قابل وصول و بررسی نخواهد بود
  :اعضاي هیات تجدیدنظر عبارتند از -2

  رییس سازمان؛) الف
  آموختگان سازمان؛ مدیرکل دانش) ب
  زشی وزارت؛نماینده معاون آمو) ج
  مدیرکل حقوقی وزارت؛) د
  .مدیرکل حقوقی سازمان)  ه
نفـر رسـمیت یافتـه و     4جلسه تجدیدنظر به نتیجه ارزشیابی حـداقل بـا حضـور     -3

  .تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر است
در صورت موجه دانستن اعتراض، ارزشیابی مدارك تحصیلی متقاضی یکبار دیگر  -4

  .گیرد ربط مورد بررسی و ارزشیابی قرار می ذي توسط کمیسیون تخصصی
  نامه رفع ابهام حقوقی و تفسیر آیین -10ماده 

نامـه، موضـوع توسـط     در صورت اختالف در چگونگی اجرا یا در مـوارد سـکوت آیـین   
  .گردد نظر می اي مرکب از اشخاص ذیل بررسی و اعالم کمیته
  رییس سازمان؛ -1
  وزارت؛معاون حقوقی و امور مجلس  -2
  آموختگان؛ مدیرکل امور دانش -3
  مدیرکل حقوقی وزارت؛ -4
  .مدیرکل حقوقی سازمان -5

به تاییـد وزیـر    20/1/1392ماده در تاریخ   10نامه مشتمل بر یک مقدمه و  این آیین
االجرا است و کلیه مصوبات قبلـی   علوم، تحقیقات و فناوري رسید و از تاریخ تصویب الزم

  .ددگر االثر می ملغی
  

کامران دانشجو -وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  
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