
 

 (Ph.D) آئین نامه اعطاي بورس تحصیلی داخل دوره هاي دکتراي تخصصی

  
 هدف

به منظور تامین نیازھاي آموزشي و تخصصي دانشگاھھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي، درماني و موسسات 

ويژه در مناطق محروم كشور از طريق تربیت دانشجو در دانشگاھھاي داخل در مقطع دكتراي آموزشي وابسته و به 

از اين نیروي انساني در امور   )رشته ھايي كه امكان تربیت آنھا در داخل وجود دارد و بھره گیريPh.D( تخصصي

مقطع فوق الذكر به خارج از كشور آموزشي و تحقیقاتي مورد نیاز كشور و نھايتاً كاھش تعداد دانشجوي اعزامي در 

در جھت جلوگیري از صرف ھزينه ھاي ارزي و نفوذ فرھنگ غیر اسالمي، وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي 

را به بورس تحصیلي  )Ph.D( ھمه ساله تعدادي از پذيرفته شدگان سھمیه آزاد آزمون دوره ھاي دكتراي تخصصي

 داخل اختصاص میدھد.

  
 ده از بورس تحصیلی داخل:شرایط استفا 

در رشته ھاي تخصصي علوم پايه پزشكي، بھداشت و  )Ph.D( پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي : ۱ماده 

ھاي تخصصي داروسازي پس از شركت در آزمون با توجه به سھمیه ھاي تعیین شده از طرف معاونت تخصصي و دوره

عمومي متقاضیان بر اساس ضوابط آزمون كه با نظارت دبیرخانه ھاي مذكور آموزشي انجام خواھد پذيرفت و صالحیت 

 تعیین میگردد.  اجرا میشود،

مربیان پذيرفته شده وزارت متبوع با توجه به ضوابط و مقررات موجود مي توانند از ماموريت آموزشي استفاده  تبصره:

ھاي تعیین شده از طرف دبیرخانه شوراي آموزش  نمايند. ضمناً سھمیه رزمندگان طبق قانون مصوب در كلیه سھمیه

 علوم پايه پزشكي بھداشت و تخصصي و آموزش داروسازي و تخصصي اعمال مي شود.

سال مي باشد كه با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه و  ۳٥حداكثر سن جھت استفاده از بورس داخل  : ۲ ماده 

 سال تمام مي باشد. ٤۰ل نیر خدمت داوطلبانه در جبھه ھاي نبرد حق علیه باط

مدت استفاده از بورس تحصیلي بر اساس حداكثر سنوات مجاز دوره تحصیلي مصوب شوراي عالي برنامه  : ۳ ماده 

ريزي خواھد بود و طي مدت فوق ھر زماني كه طرف تعھد تعیین كند موظف به ارائه گزارش تحصیلي و پیشرفت كار 

 مي باشد. خود

متقاضیان بورس كه از سھمیه آزاد پذيرفته مي شوند و ھیچگونه رابطه استخدامي با مراكز آن دسته از  : ٤ ماده 

پس از اتمام تحصیل به میزان   دولتي، نھادھا و سازمانھاي ديگر ندارند در قبال سپردن تعھد محضري متعھد میگردند

داشتي درماني و يا سازمانھاي دو برابر مدت استفاده از بورس در يكي از دانشگاھاي علوم پزشكي و خدمات بھ

 وابسته كه توسط معاونت آموزشي وزارت تعیین میگردد، خدمت نمايند.
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 ر مدت       ي بورس تحصیل نموده اند، يك برابمدت تعھد خدمت افرادي كه بدون استفاده از مقرر تبصره:                  

 است.(تعھد آموزش رايگان) مي باشد و اين امر در سند تعھد محضري جداگانه اي قید گرديده تحصیل                 

            محضري امتناع ورزد و يا در پايان دوره تحصیل با توجه بهچنانچه بورسیه از انجام تعھد  : ٥ ماده                 

و يا از بورس انصراف نمايد   مقررا ت آموزشي دانشگاه محل تحصیل نتواند به اخذ درجه دانشگاھي مورد نظر نايل آيد

ري تحصیلي را خود و يا ضامن وي موظف است دو برابر ھزينه ھاي مصروفه اعم از ھزينه تحصیلي (شھريه) و مقر

 يكجا به حساب وزارت پرداخت نمايد.

) در طول دوره تحصیل از مزاياي مقرري تحصیلي برابر با حقوق و مزاياي مربي Ph.Dدانشجويان دكتراي تخصصي ( : ٦ ماده 

و خارجي پايه يك دانشگاه محل تعھد خدمت، كمك ھزينه خريد كتاب انجام رساله، اجاره مسكن، شركت در كنفرانسھاي داخلي 

و نیز بیمه خدمات درماني بھره مند مي گردند. میزان و نحوه پرداخت ھريك از موارد فوق طبق دستورالعملي كه در ابتداي ھر 

 سال توسط وزارت ابالغ میگرددمشخص میشود.

پذيرفته شدگان بورس تحصیلي و مستخدمین ساير وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتي كه از ماموريت  : ۷ ماده 

كنند در طول تحصیل خود بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل بوده و موظفند حداكثر وزشي استفاده ميآم

ساعت به كار عملي و آزمايشگاھي در گروه آموزشي محل تحصیل  ٦ساعت در ھفته به امر تدريس تئوري يا  ۳

 بپردازند.

مندرج در آئین نامه انضباطي دانشجويان جمھوري اسالمي ايران چنانچه ادامه تحصیل بورسیه به داليل  : ۸ ماده 

و نامبرده موظف به پرداخت دو   مصوب شوراي عالي انقالب فرھنگي نامطلوب تشخیص داده شود بورس وي قطع

 مصروفه اعم از ھزينه تحصیلي (شھريه) و مقرري تحصیلي خواھد بود.  برابر ھزينه ھاي

رسیه مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در صورت نیاز به كلیه دانشجويان بو : ۹ ماده 

مرخصي بیش از يك ماه و نیز ھر گونه فعل و انفعال بايستي از طريق اداره كل بورسھا و دانشجويان خارج اقدام 

 نمايند و پس از اتمام تحصیل موظف ھستند در محل تعھد خدمت شروع بكار نمايند.

مقرري تحصیلي مستخدمین وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتي غیردانشگاھي كه در مقطع دكتراي  : ۱۰ماده  

پذيرفته مي شوند و از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند معادل حقوق و مزايايي است كه  )Ph.D( تخصصي

يا موسسه دولتي مطلب مي  طبق مقررات استخدامي خاص آنھا تعلق مي گیرد و تامین آن تماماً به عھده وزارتخانه

 باشد.

تربیت ھر دانشجـــو طبق قراردادي كه با دانشگاه   میتوانند به ازاي) (Ph.Dدانشگاھھاي داراي دوره دكتراي تخصصي : ۱۱ماده 

پرداخت محل تعھد خدمت فرد منعقد مینمايند شھريه ساالنه دريافت نمايند. نحوه انعقاد قرارداد، مبلغ شھريه ساالنه و نحوه 

 طبق دستورالعملي است كه در ابتداي ھر سال توسط وزارت تھیه و ابالغ میگردد، مشخص مي شود.

 
 تبصره به پیشنهاد شوراي اجرایی بورس به تصویب رسید. 2ماده و  11این آئین نامه در 
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