
 بسمه تعالی

شاغل به تحصیل در دانشگاههاي علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی تابعه وزارت متبوع جهت طی  (Ph.D) آئین نامه اجرائی اعزام دانشجویان دوره دکتراي تخصصی
  ماهه تکمیلی خارج از کشور6دوره 

  
 هدف:

داخل کشور و گسترش روابط علمی با سایر کشورها واستفاده از دستاوردهاي علمی کشورهاي  (Ph.D) به منظور تقویت دوره دکتراي تخصصی
 ماه به مراکز علمی و 6داخل می توانند با توجه به ضوابط مندرج در این آئین نامه حداکثر به مدت (Ph.D) دیگر، دانشجویان دوره دکتري تخصصی

 تحقیقاتی معتبر خارج از کشور اعزام شوند.

 : شرایط متقاضیان1ماده 

 الف- گذراندن امتحان جامع

 ب- آشنایی کافی به زبان دانشگاه یا دانشکده محل تحصیل در خارج از کشور

 ج- داشتن پذیرش از یکی از دانشگاههاي معتبر دنیا

 د- تکمیل فرم شماره یک (پیوست یک) توسط استاد راهنما، گروه و دانشکده مربوطه

 هـ - احراز صالحیتهاي عمومی (حراست)

 : وضعیت تحصیلی2ماده 

 ماه قبل از اتمام مهلت قانونی جهت ادامه 6 ماهه خارج از کشور پس از قبولی در امتحان جامع و حداکثر 6الف- زمان استفاده از دوره تکمیلی 
می باشد و در صورت اتمام مهلت و سنوات تحصیلی دانشجو و یا فراغت از تحصیل و  (Ph.D) تحصیل براساس آئین نامه آموزشی دوره دکتراي تخصصی

 اخذ مدرك امکان استفاده از دوره مذکور وجود ندارد.

ب- مقرري تحصیلی دانشجویان بورسیه داخل و دانشجویان داراي تعهد عام به محض خروج از کشور قطع و برقراري مجدد مقرري پس از بازگشت 
 دانشجو به کشور در صورت عدم اتمام تحصیل و برابر با ضوابط و آئین نامه مربوطه خواهد بود.

  ماهه خارج از کشور جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.6ج- دوره تکمیلی 

  
 : هزینه هاي قابل پرداخت به دانشجو3ماده 

الف- پرداخت هزینه هاي مربوط به انجام مراحل قبل از اعزام و هزینه زندگی و حق تاهل و حق تکفل براي مدتی که دانشجو در خارج از کشور به 
 سر خواهد برد براساس مصوبات هیئت محترم دولت و همچنین بخشنامه هاي ابالغی از سوي وزارت متنبوع می باشد.

  فرزند) محاسبه می گردد.3% مقرري (تا سقف 30% مقرري و حق تکفل براي هر فرزند 60: حق تاهل بورسیه 1تبصره 

 - پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت بورسیه و همراهان فقط طی یک نوبت رفت و یک نوبت برگشت قابل پرداخت خواهد بود.2تبصره 

- پرداخت هزینه ویزا خود و خانواده و هزینه معاینات پزشکی پس از صدور حکم و با ارائه گواهی از سوي سفارت مربوطه در کشور قابل 3تبصره 
پرداخت می باشد. همچنین هزینه کشور ثالث (کشورهایی مانند کشور آمریکا که در ایران سفارت ندارند لذا بورسیه جهت اخذ ویزا به کشور ثالثی عزیمت 

    دالر آمریکا و بلیط رفت و برگشت بورسیه و خانواده قابل پرداخت500می نماید) تا سقف 
 می باشد.

- هزینه هاي بیمه درمانی و سایر هزینه هاي قابل پرداخت به دانشجو در طی دوره در خارج از کشور جهت بورسیه و اعضاي خانواده همرا 4تبصره 
 دالر آمریکا جهت کشورهاي آمریکا و کانادا جهت هر فرد قابل پرداخت 500 دالر آمریکا طی شش ماه براي هر فرد و 350وي براساس سقف تعیین شده 

خواهد بود. ضمناً در کشورهایی که بیمه پرداخت نشود تا سقف بیمه قابل پرداخت، هزینه هاي درمان با ارائه گواهی با تائید نمایندگی علمی قابل پرداخت 
 است.

 - براي این دسته از دانشجویان هیچگونه شهریه اي به دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل طی دوره در خارج از کشور پرداخت نخواهد شد.5تبصره 

ب: دانشجویانی که در استخدام می باشند جهت اعزام و صدور حکم بایستی موافقت محل استخدام را نیز کسب نموده و تمام حقوق و مزایاي ایشان 
 به حساب اعالم شده از طریق وزارت متبوع واریز گردد.

 ماهه از به همراه بردن خانواده تحت تکفل خود به کشور محل طی دوره خودداري نماید، چنانچه 6: در صورتیکه دانشجو در کل دوره 1تبصره 
دانشجوي مذکور بورسیه داخل باشد مقرري ماهانه دانشجو به حساب وي در کشور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین در صورتیکه دانشجو در استخدام 



وزارت متبوع و یا یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی باشد کل حقوق و مزایاي دانشجو به حساب وي در داخل کشور جهت استفاده همسر و فرزندان واریز می 
 گردد و در غیر اینصورت معادل حقوق مربی پایه یک دانشگاههاي علوم پزشکی تهران به حساب نامبرده واریز خواهد شد.

  
 
 
 

 - تعهدات4ماده 

الف- میزان و چگونگی اخذ تعهد براساس دستورالعمل مربوطه بوده و انجام مراحل اجرائی آن به عهده دانشگاه محل تحصیل و یا محل استخدام 
 .بود خواهد) باشند می   (براي افرادي که در استخدام و یا متعهد خدمت به یکی از دانشگاهها

ب: در صورتیکه دانشجو حداکثر تا سه ماه پس از اتمام دوره تکمیلی و در صورت موافقت دانشگاه محل تصحیل حداکثر تا شش ماه (بدون پرداخت 
  ارز) به کشور مراجعت ننماید و خود را به دانشگاه محل تحصیل در داخل کشور معرفی ننماید، غایب محسوب می گردد و دانشگاه موظف

می باشد با توجه به دستورالعمل نحوه اخذ تعهد و اخذ خسارت از مسنکفین نسبت به اخذ خسارت از دانشجو با توجه به تعهدي که دانشجو سپرده است 
 اقدام نماید و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

  
 - اعتبارات5ماده 

اعتبارات الزم جهت اجراي این دستورالعمل از طریق وزارت متبوع و بصورت هر سه ماه یک مرتبه پس از تخصیص اعتبارات ردیف مربوطه از سازمان 
 مدیریت و برنامه ریزي به دانشگاههاي مجري ابالغ خواهد گردید.

  
  

 - انجام مراحل اجرائی6ماده 

) در دانشگاه مجري صورت خواهد گرفت و دانشگاههاي مجري ملزم به ارائه 6مراحل اجرائی این دستورالعمل براساس فلوچارت فرم (پیوست شماره 
  ماه یک مرتبه به معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند.6) بصورت هر 7گزارش عملکرد براساس فرم پیوست (پیوست شماره 

  ابالغ می گردد.1385 تبصره جهت اجرا در سال 6 بند و 14 ماده و 6این دستورالعمل در 

  
   

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 سالم علیکم

 و نشست اینجانب و دبیران محترم دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، 22/5/86احتراماً با توجه به مصوبه شوراي اجرایی بورس مورخ 
 Ph.Dبهداشت و تخصصی، دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی و دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصی مقرر گردید دوره تکمیلی

شاغل به تحصیل در  Ph.D دوره دانشجویان پرونده تشکیل جهت پیوست هاي فرم تکمیل به نسبت لذا گردد، هدفمند  (شش ماهه) در خارج از کشور
 دانشگاههاي داخل اقدام نموده و به این مرکز ارسال فرمائید. ضمناً مدارك ذیل مورد نیاز می باشد.

 2 و 1فرم هاي تکمیل شده          -
-         C.V استاد راهنماي دانشگاه محل تحصیل در خارج از کشور 

 اصل نامه پذیرش، شامل زمان شروع و خاتمه دوره و تکنیک ها و مهارتهایی که در طول دوره به دانشجو آموزش داده می شود.         -

 مشخصات دانشگاه پذیرنده (بروشور و یا کپی از صفحه خانگی دانشگاه)         -

 تصویر صفحه متدولوژي پروپوزال که داراي امضاء استاد راهنما باشد.         -

 199تصویر پروپوزال کار در خارج از کشور /         -

  
  
   

  



 2فرم شماره 
 مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجو:

 الف) مشخصات فردي دانشجو:

  - نام:1

  - نام پدر:3

  - تاریخ و محل تولد:5

 - وضعیت استخدامی7

  - نام خانوادگی:2

  - شماره شناسنامه:4

  ----- وضعیت نظام وظیفه:6

 :ببرید نام     موارد سایر      پیمانی       آزمایشی رسمی        رسمی قطعی

  ---:فرزندان تعداد- 9           ■ متاهل          □ - وضعیت تاهل: مجرد8

  - نشانی و تلفن:10

  کد پستی: 

  شماره تلفن: 

  - نشانی پست الکترونیکی:11

 ب) وضعیت تحصیلی دانشجو:

     خیر                        - بورسیه دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت بهداشت هستم. بلی12 

 در صورت پاسخ مثبت نام محل تعهد را ذکر نمائید:

  
  

     خیر                         بلی                        - بورسیه سایر دستگاه هاي اجرایی هستم.13

 در صورت پاسخ مثبت نام محل تعهد را ذکر نمائید:

  

 :خدمت محل دستگاه/دانشگاه- 15                                          دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشگاه محل تحصیل:14

  

  :تحصیلی گرایش- 17                                                   بیوتکنولوژي دارویی - رشته تحصیلی:16

  :جامع امتحان برگزاري تاریخ- 19                                          1/7/92 - تاریخ شروع تحصیل:18

 :تحصیلی سنوات تمدید تاریخ- 21                                   - تاریخ مدت مجاز تحصیل:20

 51 آزمون ورودي دوره: MCHE - نمره امتحان22

  ماه6- نظریه مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده در خصوص کسب حد نصاب نمره براي استفاده از دوره تکمیلی 23

  

 :خانوادگی نام و نام                                                                                                    

 :تاریخ و امضاء                                                                                                    



 ج) مشخصات پذیرش تحصیلی در دوره هاي تکمیلی  

  دانشگاه - نام دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پذیرنده:24

  - دپارتمان آموزشی دانشگاه پذیرنده:25

 :تحقیق انجام مدت طول- 27                                                                    - کشور:26

 - تاریخ شروع دوره:28

 - عنوان پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی:29

  

 - میزان پیشرفت رساله (به درصد بیان شود):30

  

 - تکنیک هایی که در دانشگاه پذیرنده به دانشجو آموزش داده می شود:31

  

 - نام، سمت و آدرس پست الکترونیکی استاد راهنماي خارجی دانشگاه پذیرنده:32

  

 - آیا همنگی پذیرش ارائه شده با موضوع پایان نامه مورد تایید است؟33

  در کشور وجود ندارد؟31- آیا امکان آموزش تکنیک هاي مطرح شده در بند 34

  

 نامه پایان راهنماي استاد                                                     صحت مندرجات فوق مورد تایید اینجانب:

 :امضا و تاریخ                                                                                                   می باشد

 :امضا و تاریخ                                                             مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده:

 د- معاونت آموزشی دانشگاه:

 - پذیرش/دعوت نامه از دانشگاه یا موسسه فوق مربوط به دانشجو مورد تایید است.35

  

  ماهه دارد.6- دانشجو شرایط الزم را براساس آیین نامه مربوط به استفاده از دوره هاي تکمیلی 36

 مهر و امضا معاونت آموزشی دانشگاه:

 - نظریه دبیرخانه شوراي آموزشی علوم پایه/دندانپزشکی/داروسازي:27

  

 - نظریه شوراي اجرایی بورس:38

  

   
  



 
  ماهه6روند اجرائی اعزام دانشجویان جهت دوره هاي کوتاه مدت 

) تکمیل فرم شماره یک (پیوست شماره یک) توسط دانشجو، استاد راهنما، و دانشکده پس از موفقیت دانشجو در امتحان جامع و ارسال فرم مذکور 1
 به دانشگاه
 ) بررسی درخواست متقاضی در شوراي بورس دانشگاه2
 )2) موافقت شوراي بورس و صدور موافقت نامه بورس کوتاه مدت (فرم پیوست شماره 3
 ) استعالم حراست4
 )3) صدور ساپورت اولیه جهت اخذ پذیرش (فرم پیوست شماره 5

 تبصره: به این دسته از دانشجویان اصل مدارك تحصیلی مقاطع قبلی ارائه نمی گردد.
 )5 میلیون ریال (فرم پیوست شماره 200) اخذ وثیقه ملکی به میزان 6

 میلیون ریال مازاد بر تعهد جهت ارائه به نظام 50: در خصوص آندسته از متقاضیان که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند سپردن مبلغ 1تبصره 
 وظیفه الزامی می باشد

 : متقاضیانی که گذرنامه ندارند پس از سپردن وثیقه از سوي دانشگاه به مرکز امور دانشجوئی جهت صدور گذرنامه معرفی گردند.2تبصره 
 )6) صدور ساپورت ویزا (فرم پیوست شماره 8

تبصره: در خصوص مشمولین نظام وظیفه صدور حکم میبایست قبل از اخذ ویزا باشد (فقط یک نسخه از حکم به بورسیه داده میشود تا معافیت صادر 
 شود و پس از اخذ ویزا تمام نسخه هاي حکم جهت انجام مراحل بعدي به فرد داده میشود).

 ) اخذ ویزا9
 ) صدور حکم بورس و ارسال رونوشت حکم بورس به مرکز امور دانشجوئی10
 ) اعالم به مرکز امور دانشجوئی جهت اخذ خروجی به انضمام رونوشت حکم صادره11
 ) صدور حواله ارزي و تهیه بلیط توسط دانشگاه جهت اعزام دانشگاه به خارج از کشور12
 ) پس از اعزام دانشجو می بایست مدارك زیر را از طریق نمایندگی هاي علمی مستقر در خارج از کشور به واحد بورس دانشگاه ارسال نماید.13

 -کپی پاسپورت مهمور به مهر خروجی و ورودي به کشور محل تحصیل
 - نامه شروع دوره از دانشگاه محل تحصیل در خارج از کشور

 ) بازگشت، انجام مراحل تسویه حساب14
   

  



 :7فرم شماره 
  

شاغل به تحصیل در دانشگاههاي علوم پزشکی و  )Ph.Dفلوچارت اجرایی دستورالعمل چگونگی اعزام دانشجویان دوره دکتراي تخصصی(
  ماهه تکمیلی خارج6موسسات آموزشی تابع وزارت متبوع جهت طی دوره 

  
   قبولی دانشجو در امتحان جامع  

                                                                      
   تایید گروه و اعالم به دانشکده  

                                                                      
   )1(براساس فرم شماره تایید دانشکده و اعالم به دانشگاه  

                                                                      
جهت اخذ  )2(فرم شماره  ) و صدور برگ حمایت مالی2تایید شوراي بورس دانشگاه (پیوست شماره   

 پذیرش توسط دانشجو و همچنین استعالم نظر حراست

  

                                                                      
   )4(براساس فرم شماره  تایید پذیرش توسط استاد راهنما و دانشکده و اعالم به دانشگاه  

                                                                      
 زبان به تسلط تایید و حراست توسط  در صورت تایید صالحیت عمومی دانشجو  

 )5(پیوست شماره مربوطه العمل دستور براساس دانشجو از وثیقه اخذ و انگلیسی

  

                                                                      
   صدور گذرنامه  

                                                                      
   )6(پیوست شماره  صدور ساپورت ویزا و معرفی به وزارت امور خارجه جهت اخذ ویزا  

                                                                      
   صدور خروجی  

                                                                      
   صدور حکم بورسیه  

                                                                      
   صدور حواله ارزي  

                                                                      
   عزیمت دانشجو به کشور محل طی دوره  

                                                                      
   بازگشت دانشجو پس از طی دوره و ارائه گزارش و انجام تسویه حساب  

  
   

  



 4فرم شماره 
 )Ph.D (مخصوص دانشجویان متقاضی گذراندن دوره تکمیلی

 ریاست محترم دانشگاه/موسسه
                                        آقاي / خانم خصوص در                         دانشگاه                  بدینوسیله به استحضار می رساند پذیرش مورخ 

 در رشته Ph.D مقطع دانشجوي
                                           در تاریخ Ph.D وفقیت گذرانده و موضوع پایان نامه دورهم با                  تاریخ در را خود جامع امتحان که                   ورودي سال
 تحت عنوان:

  
 دانشگاه                                           در دانشکده

 به تصویب رسیده است مورد تایید می باشد.
  بالمانع ماه 6 مدت به                                  ضمناً عزیمت نامبرده جهت گذراندن دوره مذکور از تاریخ

 می باشد
  

 :گروه مدیر خانوادگی نام و نام                                                                     نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
 امضاء محل                                                                                           امضاء محل          

  
 نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی (آموزشی) دانشکده:

 محل مهر و امضاء:
______________________________________________________________ 

بدینوسیله به اطالع می رساند سطح زبان انگلیسی دانشکده/ دانشگاه محل طی دوره در خارج از کشور دانشجو از نظر این دانشکده جهت گذراندن دوره 
 مذکور مورد تایید می باشد.

  
  
  

 دانشکده رئیس                                                                                                                      

 مضاءا محل                                                                                                                        

 تاریخ                                                                                                                             
  
  
  

 شماره                                                                                                                            

 تاریخ                                                                                                                            
  

  



 1فرم شماره 
شور  عزام به دوره هاي کوتاه مدت خارج از ک فرم درخواست جهت ا

 
 تاریخ ضمناً. باشم می) ماهه 6 (مدت کوتاه بورس از استفاده متقاضی                ورودي                          جوي رشتهدانش                          اینجانب

 .ام گردیده قبول                                   مورخ جامع امتحان در و بوده                                                         تاریخ از اینجانب دوره شروع

  
  

 تاریخ                             امضا                                                                                                
  

____________________________________________________________________ 
...................  موافقت مذکور دوره در ایشان استفاده با مقررات و قوانین به توجه با                                          خانم /آقاي راهنماي استاد  اینجانب دکتر 

 .نمایم می

  
  

 امضا و تاریخ                                                                                                                                    
  

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 با سالم

 احتراما

نظر به اینکه نامبرده اعزام واجد شرایط اعزام می باشد، لذا مستدعی است دستور فرمائید مراتب در شوراي بورس دانشگاه مطرح و نتیجه به اطالع این 

 دانشکده برسد.

  
 دانشکده رئیس                                                          

 


