
  سئواالت مهم مطرح شده در مورد آئين نامه هزينه شخصي                   
  
  
  از آئين نامه ادامه تحصيل درخارج از كشور چه كساني مي توانند استفاده نمايند ؟ -۱
افرادي كه فارغ التحصيل داخل كشور بوده ومشمول خدمت طرح نيروي انساني مي باشند مي توانند  :پاسخ  

  .ن نامه استفا ده نمايندآئي  از اين 
  
   مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده چيست؟-۲
  صوير صفحات شناسن ت- :  پاسخ  
   يك قطعه عكس-            

  يك برگ پرينت از وضعيت فارغ التحصيلي -            
    تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه براي افراد ذكور-            
   
زماني كه فرصت داده مي شود تا با مدرك باالتر به كشور مراجعت نمائيم چند  مدت -۳

  سال مي باشد؟
  .كارشناسي ارشد و كارشناسي دو سال مي باشد چهار سال و براي ph.dبراي مقاطع تخصص و :  پاسخ 

  
   وديعه سپرده شده چه زماني آزاد مي گردد؟-۴

   االتر وانجام طرح و اتمام كليه خدمات قانونيمدرك باخذ بعد ازمراجعت به كشور با :  پاسخ 
  
ليف وديعه مورد نظر چه  طي مدت تعيين شده به كشور مراجعت ننمائيم تكدراگر -۵

  خواهد شد؟
  . به اجرا گذارده خواهد شد  باشداگر ضمانت نامه باشد ضبط و وثيقه ملكي: پاسخ  

  
  ت ننمائيم  چه خواهد شد؟ اگر اصل دانشنامه و ريز نمرات را بعد از ترجمه عود-۶

 دو ماه مجاز خواهد بود و بعد از طي اين به مدت نگه داشتن دانشنامه وريز نمرات نزد متقاضي حداكثر:  پاسخ 
   .وديعه قابل اقدام قانوني خواهد بودمدت 

  
 آيا افراد متخصص ميتوانند براي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه مدارك خود را -۷

  يند؟دريافت نما
در حال حاضرخروج از كشورو ادامه تحصيل اين افراد به علت نياز به تخصص آنها در داخل امكان :  پاسخ 

  .پذير نمي باشد
  

                 



  ي خارج از كشورسئواالت مهم مطرح شده در مورد تعهدات بورسيه ها                    
  

 ؟آزاد خواهد شدبورسيه چه زماني سند وثيقه ملكي  -۱
هر فرد بورسيه ملزم مي باشد بعد از مراجعت به كشوردو برابر مدت استفاده از بورس خدمت نمايد  :  پاسخ 

 سند وثيقه ملكي قابل تبديل به تعهد محضري و  در صورت تمايل فردولي پس از انجام نيمي از اين مدت
  .سفته خواهد بود 

  
 محضري  چه مداركي مورد براي فك رهن از سند وثيقه ملكي ياابطال سند  تعهد -۲

  نياز است؟
  : پاسخ 
  تسويه حساب از امور مالي بورسيه ها ارائه  −
 ارائه گواهي اشتغال از محل خدمت به امضاء باالترين مقام مسئول  −

  
چه مدت مهلت خواهد داشت كه براي انجام تعهد به بورسيه بعد از اتمام تحصيل  -۳

 كشور مراجعت نمايد؟
كه پس از اتمام  ت يك سال  و بورسيه كوتاه مدت شش ماه فرصت خواهد داشت بورسيه بلند مد:  پاسخ 

  .مدت مصوب بورس به كشور مراجعت نمايد
  
چنانچه بورسيه اي بعد از اتمام بورس به كشور مراجعت ننمايد چه اقداماتي انجام  -۴

 مي گردد؟
اق حق دولت و وزارت متبوع و وصول مطالبات دولت اسناد اخذ گرديده از ضامنين به منظور احق:  پاسخ 

  .اين افراد براي دريافت خسارت  به اجرا گذارده خواهد شد
  

 نحوه دريافت خسارت به چه طريق خواهد بود؟ -۵
برابر معادل ارز دريافتي به ميزان معادل ريالي باالترين نرخ ارز در روز باز پرداخت به اضافه پنج :  پاسخ 

  ريالي ساير هزينه هااز جمله بليط و خروجي براي بورسيه و همراهان 
  
سند وثيقه ملكي بورسيه اي كه در حال باز پرداخت بدهي خود به صورت اقساط مي  -۶

 باشد چه زماني آزاد مي گردد؟
رين قسط ملك فرد مي باشد لذا پس از پرداخت آختضمين پرداخت اقساط ملكي به دليل اين كه سند وثيقه 

 .آزاد خواهد شد
 
چنانچه يورسيه اي در حين تحصيل يا قبل از انجام تعهدات خود به ملك مورد وثيقه  -۷

 احتياج داشته باشد تعويض سند ملكي امكان پذير خواهد بود؟



تعويض سند وثيقه ملكي در هر زمان مشروط به اينكه تخلفي از طرف بورسيه صورت نگرفته :  پاسخ    
  .و ملك جديد ارزش الزم را داشته باشد امكان پذير خواهد بودباشد 

  
تبديل سند وثيقه ملكي به تعهد محضري و سفته در مورد  بورسيه هاي كوتاه مدت  -۸

 چه زماني ميسر است؟
   :وجود دارد اين تبديل دو شرط براي: پاسخ 
  .بورسيه  از پايان نامه خود در داخل كشور  دفاع نموده باشد −
 .ارائه گردد و گواهي اشتغال  نمودهه خدمتشروع ب −

  
   

  سئواالت مهم مطرح شده در مورد تعهدات دانشجويان ارز بگير خارج از كشور           
  
ي كه در سالهاي قبل از ارز دولتي استفاده نموده اند چه دسند وثيقه ملكي افرا   -۱

  زماني آزاد مي گردد؟
باشند كه پس از اتمام تحصيل به كشور مراجعت نموده و برابر با دانشجويان ارزبگير متعهد مي :  پاسخ 

  . پس ازاتمام اين مدت سند قابل ابطال خواهد بود.سالهاي دريافت ارز در داخل كشور خدمت نمايند
  
 وبه سند ي كه  در گرو  دريافت نموده ولي به كشور مراجعت ننموده اند ارزافرادي كه -۲

  يستي انجام دهند ؟دارند نياز دارند چه اقدامي با
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۳۴مي بايستي بر اساس ماده اين افراد ويا ضامنين آنها :  پاسخ 

  .  براي پرداخت بدهي به مركز خدمات آموزشي مراجعه نمايند خسارت پرداخت نموده و
  

   بدهي بر چه مبنائي تعيين مي گردد؟ -۳
فاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان باز معادل مابه ت ۳۴ طبق ماده :پاسخ 

  . مي گردد به حساب خزانه دولت واريزبدهي تعيين و  ،پرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي
  
  براي پرداخت بدهي چه تسهيالتي در نظر گرفته شده است ؟ -۴

  .ن پذير خواهد بود رداخت بدهي به صورت اقساط نيز امكادر صورت تمايل فرد پ:  پاسخ 
  

وضعيت سند تعهد اخذ گرديده در صورتيكه فرد انجام خدمت ننموده و بدهي خود را نيز پرداخت ننمايد  -۵
 چه خواهد بود؟

  . ، به مبلغ تعيين شده در مورد سند اخذ شده اجرائيه صادر خواهد گرديد۳۴طبق ماده: پاسخ 
  
  
  


