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 آئین نامه اعطاي بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  

 :هدف کلی  

راستاي وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نیازھاي آموزشي و پژوھشي جمھوري اسالمي ايران در 
كمك به تامین نیروي انساني متعھد و متخصص مورد نیاز دانشگاھھاي وابسته و شناخت نو آوريھاي علمي و آشنائي 
با آخرين تجربیات كشور ھاي خارجي در زمینه ھاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي 

تالش در جھت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به  مربوطه و نیز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور
اعزام دانشجويان در دوره ھاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات 

قانون اساسي جمھوري  ۱۳۸شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيین نامه آن بر اساس اصل 
 ان تدوين گرديده است.اسالمي اير

  

 دوره هاي بلند مدت 

 ھدف :

به منظور تامین كادر ھیات علمي و راه اندازي دوره ھا ي جديد و رشته ھاي خاص در دانشگاھھاي علوم پزشكي، 
 به خارج از كشور اعزام مي گردد. Ph.Dدانشجو در مقطع دكتراي 

  

 رشته ھاي مورد نیاز:  ۱ماده 

ھر  دي ماه پايان تا اعالم رشته ھاي مورد نیاز خود موسسات وابسته ملزم به ودانشگاھھاي علوم پزشكي  .۱�۱ 
  سال با شرايط ذيل مي باشند :

ور وجود ندارد. مگر اعزام صرفاً در رشته ھايي خواھد بود كه امكان ادامه تحصیل در آن رشته در داخل كش .۱�۱�۱
سال آتي كمتر از نیاز كشور باشد و اين امر به تايید شوراي  ۵دانشگاھھا در رشته مذكور طي پذيرش  اينكه ظرفیت

 اجرائي بورس برسد.

اعالم نیاز دانشگاھھا بايستي جھت رشته ھايي باشد كه  دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه گذاري   .۲�۱�۱
زھاي منطقه اي بوده  واين امر به تايید شوراي اجرائي در آن رشته را  داشته و بر اساس اولويت ھاي کشورونیا

 بورس برسد.

ساير دستگاھھا که رشته ھاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخت معادل ريالي ھزينه ھاي بورس  تبصره:
 مي توانند رشته ھاي مورد نیاز خود را به اين وزارت اعالم نمايند.

رشته ھا و سھمیه سالیانه  ھر دانشگاه در اولین شوراي اجرائي بورس ھر سال در وزارت متبوع بررسي ،  .۲�۱
 .مصوب و به دانشگاه مربوطه  اعالم مي گردد 

                                   

  

 

 

گاه ع�وم �ش�   و  یدا�ش

 ا�انی �ما�ی �دمات �ھدا�� 

ل �
   



۲ 
 

 شرايط عمومي متقاضیان اعطاي بورس : ۲ده ما 

. دارا بودن ضوابط آئین نامه جذب اعضاي ھیات علمي مصوب شوراي عالي انقالب فرھنگي ۱�۲

 ۴/۸۶/ ۱۹مورخ 

با توجه به قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سیاسي كشور وقانون مديريت خدمات كشوري  :۱ تبصره

مصوب  مجلس شوراي اسالمي، اعطاي بورس و ماموريت آموزشي به  ۲۴/۷/۱۳۸۶مورخ  ۱۰۹۷۴۰/۳۸۵به شماره 
 مي باشد. اخذ مدرك  دانشگاھي ممنوع  كارمندان دستگاھھاي اجرائي جھت

ــــکي، . ۲�۲ ــــکي،دندانپزش ــــديا دکتراي عمومي پزش ــــي ارش ــــناس ــــیلي حداقل کارش دارا بودن مدرک تحص
 داروسازي،علوم آزمايشگاھي  ودامپزشکي

 سال باشد. ۳۵. سن متقاضیان در زمان در خواست بورس بايستي  حداكثر ۳�۲

 ۴۰ھر حال نبايد بیش از حداكثر سن بورسیه ھا بر حسب مورد مي تواند به شرح  ذيل افزايش يابد و در :۲ تبصره
 سال باشد.

 اعضاي ھیات علمي دانشگاھھا يك سال به ازاي ھر سال  خدمت اعم از پیماني يا رسمي . -الف

 دارندگان كارت پايان خدمت وظیفه عمومي معادل طول خدمت (حداکثر دو سال ). -ب 

 ور داوطلبانه در جبھه.شركت كنندگان در جبھه ھاي جنگ تحمیلي ،يك سال به  ازاي ھر سال حض -ج 

 آزادگان جنگ تحمیلي ،يك سال به ازاي ھر سال اسارت.  -د 

متقاضیان ذکور بايد داراي کارت پايان خدمت نظام وظیفه يا معافیت تحصیلي ويا کارت معافیت دائم و يا دفترچه  .۴�۲
 آماده به خدمت که مھلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده، باشند.

چنانچه در تاريخ اعزام ،متقاضي در حال انجام خدمت وظیفه عمومي باشد وزارت متبوع در چارچوب قانون :۳ تبصره
 وظیفه عمومي نسبت به ترخیص وي اقدام خواھد نمود. 

مجلس شوراي اسالمي  ۱۴/۱۲/۷۹متقاضیان مونث طبق اصالحیه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب  .۵�۲
 قانون گذر نامه مجاز به اعزام مي باشند. ۱۸مفاد ماده با رعايت  

   

  شرايط اختصاصي  اعطاي بورس :  ۳ماده 

 باشد. تخدام رسمي نبايد با موسسه معرف متفاوت محل اشتغال بكار متقاضیان در صورت اس.  ۱�۳

موســســه معرف  تعھد خدمت محل ســھمیه قبولي و يا  از متقاضــیان نبايدبه مؤســســه يادســتگاه ديگري غیر. ۲�۳
 با محل ارشد نبايد متفاوتدرمقطع كارشناسي داخل  از بورساستفاده تعھد متقاضیان براي  داشته باشندو محل

 باشد.   در مقطع دكترا سھمیه قبولي 

) Ph.D) و دانشجويان شاغل به تحصیل در دوره ھاي دكتراي تخصصي (Ph.D. دارندگان مدارك دكتراي تخصصي(۳�۳
 نمي باشند.در آزمون و معرفي جھت اخذ بورس  يا دستیاري مجاز به شركت

 ضوابط و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه سالیانه شوراي اجرائي بورس خواھد بود.. ۴�۳
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به متقاضــیان معرفي شــده توســط دانشــگاه پس از تايید ھیات ورس بپذيرش نھايي و اعطاي . ۵�۳
بھداشـت، درمان و ز طريق شـوراي اجرايي بورس وزارت مركزي جذب، در چارچوب ضـوابط شـورا و  ا

 آموزش پزشكي صورت  مي پذيرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي باشد.    

ــاالنه  .۶�۳ ــوبات س ــاس مص ــھمیه مربي) بر اس ــھمیه آزاد و س ــھمیه ھاي پذيرش در آزمون (س س
 .شوراي اجرايي بورس مي باشد

 داوطلب مربي به شخصي اطالق مي گردد كه عضو ھیات علمي رسمي يا پیماني  دانشگاه معرف باشد. –الف 

 ه نمايند .داوطلباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سھمیه آزاد استفاد-ب

س. ۷�۳ صد  (بی ساس  )%۲۰ت در شند، بر ا سب كرده با صاب نمره علمي الزم را ك سھمیه ھاي فوق كه حد ن از 
مصوبه مجلس  شوراي اسالمي مختص سھمیه رزمندگان، جانبازان، ھمسران و فرزندان جانباران باالي پنجاه درصد 

 ، آزادگان ، فرزندان و ھمسران شھدا مي باشد.

صا. ۸�۳ شت، درمان و آموزش  حد ن سته به وزارت بھدا سات واب س شگاھھا و مو سھمیه مربیان دان ب پذيرش براي 
 .(ھشتاد درصد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سھمیه آزاد مي باشد %۸۰پزشكي و سھمیه رزمندگان، اخذ 

جھت اعطاي بورس رابدون شركت درآزمون  %۵۰دانشگاه مجاز مي باشدازسھمیه تعیین شده درھررشتهھر. ۹�۳
وتصـــويب نھايي درشـــوراي اجرائي بورس به مركزخدمات آموزشـــي معرفي نمايد متقاضـــیان عالوه براحراز شـــرايط 

 عمومي و اختصاصي بايستي داراي يكي از شرايط ذيل باشند :

اســتعدادھاي آيین نامه تســھیالت آموزشــي، پژوھشــي و رفاھي ويژه  . اســتعدادھاي درخشــان به اســتناد۱�۹�۳
 درخشان.

 نمره ارتقاء را كسب  نموده باشند. %۸۰. مربیان آموزشي دانشگاھھاكه ۲�۹�۳

(با تايید و تشــخیص شــوراي اجرايي  اجرائي داراي خدمات ارزنده باشــند. -. افرادي كه در پســت ھاي علمي۳�۹�۳
  بورس وزارت متبوع )

شوراي اجرائي بورس  د بر اساس مصوبهزشكي مي توانحوزه ستادي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پ-۱ تبصره
     عمل نمايد. ۳, ۹در ھر سال سھمیه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و برا سا س بند

مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس،وزارت متبوع خواھد بود و در صورتیکه در ھر مرحله مشخص  ۱۰�۳
افراداز سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغو مي گردد و از سھمیه  گردد که روند فوق  در معرفي

 دانشگاه در سال آتي کاسته مي شود. 

 بورس ھمراه به اشخاصي تعلق مي گیرد كه:.۱۱�۳

ماه پس از اتمام بورس بورسیه  ٦الف :مدت تحصیل بورسیه بامدت بورس ھمسرھمخواني داشته باشد و حداكثر  
                   . تحصیل وي به اتمام برسداصلي 

ــــكي و يا مراكز تابعه وزارت متبوع(ھماھن ــــگاھھاي علوم پزش گ با محل تعھد خدمت ب:اعالم نیاز از يكي از دانش
                را اخذ نمايد.  بورسیه اصلي )

   ج: شرايط عمومي متقاضیان مندرج در اين آيین نامه را داشته باشد.

           باشد. اجرايي بورس وزارت متبوع ميشوراي به تصويب بورس ھمراه، منوطاعطاي نھايي -۲ تبصره
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 ساير شرايط اعزام دانشجو :  ۴ماده 

 .سال مي باشد ۲موافقت نھايي حداكثر به مدت مدت اعتبار بورس از تاريخ  .۱�۴ 

صورت بورس غیر اين در طي سال اول ضروري مي باشد IELTSاحراز حد نصاب نمره زبان در آزمون  .۲�۴
 .فرد لغو  مي گردد

در خصوص دانشگاھھايي كه نمره زبان مورد درخواست آنھا  بیش از حدنصاب تعیین شده اين وزارت مي تبصره : 
 .شگاه محل تحصیل  قبل از اعزام مي باشدبورسیه ملزم به اخذ  نمره مورد نظر دانباشد.  

با انتخاب و  ، كشــور و دانشــگاه محل تحصــیلگرايش تحصــیلي براي پذيرفته شــدگان نھايي تعیین نوع بورس، .۳�۴
 اھد بود.خودانشگاه محل تعھد  خدمت  و مركز خدمات آموزشي(بر اساس ضوابط شوراي اجرائي بورس) تايید

آيین نامه تشــکیل ھیات عالي جذب اعضــاي ھیات علمي  ٥ماده  ٤و  ۳انتخاب کلیه متقاضــیان بر اســاس بند  .۴�۴
 دانشگاھھا و مراکز آموزش عالي کشور مصوب شوراي عالي انقالب فرھنگي خواھد بود.

   

: شرایط تبدیل بورس خارج به داخل ( پیش از اعزام ) ۵ماده   

بورس خارج به داخل در ھمان رشته و در محدوده ظرفیت مازاد با تصويب شوراي اجرائي بورس  بالمانع تبديل  .۱�۹ 
 است.

اخذ پذيرش از دانشگاه بر عھده دانشجو است. .۲�۹  

 روئي ارزي،به اسم دانشجو در اختیاپرداخت شھريه بر عھده وزارت متبوع  است.كه از محل صرفه ج .۳�۹
نشگاه قرار مي گیرد.دا  

  

  تعھدات : ۶ماده 

.پذيرفته شدگان براي استفاده ازكلیه  بورسھاي  تحصیلي وثیقه ملکي مي سپارند که پس از اتمام تحصیل ۱�۱۰ 
موظف ھستند به کشور مراجعه و حداقل دوبرابر مدت تحصیل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نیاز آن دانشگاه 

موسسات آموزشي، تحقیقاتي وابسته و يا موسسات دولتي ديگري که در يکي از دانشگاھھاي علوم پزشکي يا 
ر وزارت تعیین مي نمايد خدمت کنند و در صورت انجام ندادن تعھدات ملزم به پرداخت عین ارزھاي دريافتي  براب

بعالوه پنج برابر وجوه و ھزينه ھاي ريالي پرداخت شده و يا ھرگونه خسارت ديگر به مقررات و ضوابط روز بازپرداخت 
 تشخیص وزارت خواھند بود. 

نوع تعھد ومیزان وثیقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصیلي وشرايط اعزام دانشجو :۱تبصره 
 مورد بررسي و تصمیم گیري قرار مي گیرد. 

 یقه بورسیه ھمراه برابر با بورسیه اصلي مي باشد.میزان وث:۲تبصره 

 ) به صورت تعھد محضري مي باشد . ۸تعھد دوره ھاي كوتاه مدت اعضاي ھیات علمي (موضوع ماده  :۳تبصره 

) اعزام مي شوند بايد پس از پايان دوره تحصیلي Ph.D. داوطلباني که بعنوان بورسیه دوره دکتراي تخصصي (۲�۱۰
ات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاھي تعیین شده (مصوب شورا) نائل گردند و در غیر باتوجه به مقرر

برابر ھزينه ھاي ريالي  يا ھرگونه ۵اين صورت ملزم به پرداخت عین ارز دريافتي برابر مقررات و ضوابط  روز بازپرداخت  و
 خسارت ديگر به تشخیص وزارت خواھند بود.
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.دانشجوياني که با استفاده از بورس تحصیالت خود را در يک رشته به پايان برسانند مجاز نیستند ۳�۱۰
در رشته ديگري به تحصیل ادامه و يا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شوراي بورس وزارت نسبت به 

 تغییر رشته يا تغییر گرايش و محل تحصیل خود اقدام نمايند.

بورس تنھا براي يک مقطع تحصیلي داده خواھد شد و براي مقطع بعدي احتیاج به تصويب تبصره:
 . مجدد شوراي اجرايي بورس مي باشد

تحصیلي ساير موسسات .دانشجوي بورسیه در حین استفاده از بورس حق استفاده از بورس يا کمک ھزينه ۴�۱۰
 .دولتي يا خصوصي داخلي  را نخواھد داشت

ماه  گزارش پیشرفت تحصیلي خود را پس از تايید  ۶.دانشجويان استفاده کننده از بورس موظف ھستند ھر ۵�۱۰
گاه مربوطه و مركز خدمات آموزشي سرپرستي و يا نمايندگي جمھوري اسالمي ايران در کشور محل تحصیل به دانش

ل دارند. بديھي است در صورتیکه پیشرفت تحصیلي دانشجو مورد تايید شوراي اجرايي بورس قرار نگیرد شورا ارسا
نسبت به قطع بورس و بازگشت دانشجو اقدام خواھد کرد. در اين قبیل موارد دانشجو ملزم به بازپرداخت کلیه ھزينه 

 خواھد بود. ۱۰¸۲يا  ۱۰¸۱ھا بر اساس بند 

ر اساس شواھد مستدل از طريق مراجع رسمي  محرز گردد كه بورسیه شئونات اسالمي را در .در صورتیكه ب۶�۱۰
 .مي باشد خارج از كشور رعايت نمي نمايد ملزم به بازگشت به كشور و پرداخت خسارت 

 

 اترکیب شوراي بورس دانشگاھھ : ۷ماده  

 رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا  .۱

 معاون آموزشي دانشگاه .۲

 معاون پژوھشي دانشگاه .۳

                                دبیر ھیات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه.۴

  سه نفر از اعضاي ھیات علمي به انتخاب رئیس دانشگاه .۵

 عنوان دبیر شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئیس دانشگاه به تبصره:

  

 وظايف شوراي بورس دانشگاھھا : ۱۴ماده 

 معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد اين آيین نامه.۱

 پیگیري امور متقاضیان قبل از اعزام .۲

رسیدگي به وضعیت تحصیلي دانشجويان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلي و معرفي به .۳
 مركز خدمات آموزشي 

 نیاز سنجي مدون و سالیانه .۴

 ارائه پیشنھادھاي اصالحي به وزارت متبوع .۵

 پیگیري و اعالم بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسیه .۶
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۶ 
 

 نحوه پرداخت ھزينه ھاي دانشجويان بورسیه:  ۱۵ماده 

. حقوق و مزاياي دانشجويان بورسیه مامور به تحصیل  پس از کسر کسورات قانوني (مالیات و ۱�۱۵
بازنشستگي)  جھت پرداخت کلیه ھزينه ھاي تحصیلي از قبیل (شھريه ، مقرري ، ھزينه کتاب، ھزينه 

ق دانشگاه بیمه ، چاپ رساله و بلیط ھواپیما ، جھت دانشجو، ھمسر و فرزندان بورسیه و ...) از طري
محل خدمت  در اختیار وزارت متبوع  قرار مي گیرد و در صورتي که حقوق و مزاياي بورسیه پس از کسر 

آن از محل اعتبار وزارت  التفاوت ھاي فوق الذکر را ننمايد مابهمالیات و بازنشستگي تکافوي ھزينه 
 پرداخت خواھد شد. 

.كلیه ھزينه ھاي مربوط به مقرري ، شھريه ، ھزينه کتاب، ھزينه بلیط دانشجو و ھمراھان ، ھزينه بیمه و چاپ ۲�۱۵
 رساله و ... بورسیه ھايي که رابطه استخدامي ندارند بعھده وزارت خواھد بود. 

موده و بورس ايشان  در خصوص افرادي كه رابطه استخدامي داشته و از سقف ماموريت آموزشي استفاده نتبصره :
به اتمام نرسیده باشد از زمان اتمام ماموريت آموزشي تا زمان اتمام بورس محل تامین ھزينه وزارت متبوع خواھد 

 بود.

.پرداخت ھزينه ھاي ريالي و معادل ريالي ھزينه ھاي ارزي دوران تحصیل بورسیه ھاي ساير دستگاھھا به ۳�۱۵
اي ارزي بنابر مورد به عھده وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي خواھد عھده دستگاه بورس دھنده و ھزينه ھ

 بود .

.پرداخت ھزينه ھاي ارزي ريالي متعلقه به بورسیه و خانواده وي بر اساس مصوبات ھیات محترم دولت،دستور ۴�۱۵
 العمل بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران مطابق موافقتنامه رديف بودجه ھر سال خواھد بود.

 ..ھزينه ارزي عالوه بر بورسیه به ھمسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي گیرد۵�۱۵
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