
١ 

 
 
           طعي مي باشد؟او مق ها عطاي بورس براي چه دورها .١

و كوتـاه مـدت     ) علـوم پايـه      PhD(در حال حاضر اعطاي بورس جهت دوره هاي بلند مـدت                   

                                        .ي بورس مي باشداي تصويب شوراي اجرپس از ) وتكميلي فوق تخصص PhDتكميلي (

                         شرايط اعطاي بورس بلند مدت چيست؟ .٢

ه                     ن نامه   آييبراساس   رد آ ق ميگي رادي تعل ه اف اعطاي بورس خارج از آشور بورس دوره هاي بلند مدت ب

وده و در آزمون   داراي مدرك آارشناسي ارشد يا دآتراي حرفه اي در رشته هاي ع             مربوطه لوم پزشكي ب

ه   PhD مقطعضمنًااعطاي بورس بلند مدت صرفًا جهت .باشندشرآت نموده  وم پاي ه در  (  رشته هاي عل  آ

از آشور باشد             ر از ني وده و جهت   ) داخل آشور وجود ندارد يا ظرفيت پذيرش در آن رشته در داخل آمت ب

    . دوره هاي باليني بورس اعطا نمي گردد

 

                 چيست ؟PhDط و نحوه استفاده از بورس دوره تكميلي شراي .٣

ي بورس  شجويان دوره        PhDدوره هاي تكميل ه دان اه مي باشد و ب ه     PhD حداآثر شش م  داخل آشور آ

ته  وع داش ا وزارت متب تخدامي ب اط اس د خدمت (ارتب ا متعه تخدام رسمي ي شجوي ) اس ا دان شگاه و و ي دان

  . زارت هستند تعلق مي گيردموسسات وابسته به اين و

  

   

                 شرايط اعطاي بورس دوره تكميلي فوق تخصص چيست ؟ .٤

ه         بورس تكميلي فوق تخصص به       وق تخصص آ شنامه ف ر دان ه هاي برت ه   دارندگان رتب ق دبيرخان  از طري

ه صورت                            د خاص  ب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به مرآز خدمات آموزشي معرفي شده و  تعه

د خدمت             . سپرده اند تعلق مي گيرد      )آموزشي(يات علمي عضو ه  ات علمي متعه در خصوص اعضاي هي

شگاه محل      به عنوان عضو هيات علمي خدمت نموده ماه   ۶بايستي   ار از دان ام آ  و داراي گواهي حسن انج

   خدمت باشند

 مهلت  مهلت استفاده از بورس براي دوره ها و مقاطع مختلف چه ميزان مي باشـد؟             .٥

 .ه از بورس جهت دوره هاي آوتاه مدت يكسال ودوره هاي بلند مدت دوسال ميباشداستفاد

ج      الت ر او ورس خارج-ا ره   ا اد



٢ 

 

اخذ گذرنامه دانشجوئي جهت بورسيه و افراد تحت تكفل به چه صـورت امكـان                .٦

  پذير است؟

وميپس از  ه احراز صالحيتهاي عم پردن وثيق ي جهت(وس ل از معرف ه قب ذ در مرحل زا اخ يه  ) وي  بورس

در صورت ارائه اين نامه به اداره گذرنامه دانشجو از  . صدورگذرنامه مراجعه نمايد   ميتواند جهت اخذ نامه   

  . پرداخت هزينه صدور گذرنامه معاف مي گردد

 

   ميزان ارز و مقرري تخصيص يافته جهت دانشجويان بورسيه چه ميزان مي باشد ؟ .۷

رري تخص زان مق تنا يمي ه اس شور ب ارج از آ يه خ شجويان بورس ه جهت دان ات ص يافت د مصوبه هي

ذآر است         ن مب  % ۶٠محترم وزيران بر اساس جدول ذيل مي باشد الزم ب ه همسر و   ااي ه  % ٣٠لغ ب ب

    هر آدام از فرزندان تا سقف سه فرزند تعلق مي گيرد



٣ 

 

  

  

 



٤ 

بورسـيه هـاي مـشمول       و مراحل صدور معافيت تحصيلي جهت         درخواست شرايط .۸

  ؟ خدمت نظام وظيفه چيست 

ه      ت هاي عمومي      تائيد صالحي  پس از     ه         (  وسپردن وثيق ر سپردن وثيق تفاده از      عالوه ب ورس   جهت اس  ب

سپارند                  ه ب ز جهت نظام وظيف ان ني ون توم انزده ميلي ه واخذ              ) بايستي مبلغ پ ا نظام وظيف ه ب ه مكاتب سبت ب ن

  .گرددمي  تحصيلي اقدام فيتمعا

 

 نامه حمايت مالي اوليه چيست و كاربرد آن چه مي باشد ؟ .۹

 مالي اوليه به زبان انگليسي صادر مي گردد و در آن  مدرك قبلي و دوره مورد نظر  و مدت                        نامه حمايت 

ه                و   آن و مواردي آه به بورسيه قابل پرداخت است ذآر مي گردد            سبت ب د ن ر اساس آن بورسيه مي توان ب

    اخذ پذيرش از دانشگاههاي خارج از آشور اقدام نمايد 

 

دانشجويان بلند مدت چيست و مهلـت ارائـه         نمره زبان مورد نياز جهت اعزام        .١٠

 آن تا چه زماني مي باشد؟

ره      ورس نم ي ب  IELTS در آزمون  ۶نمره زبان مورد نياز بر اساس آخرين مصوبه شوراي اجرائ

  .تاريخ تصويب بورس و صدور حكم اوليه است و مهلت ارائه آن يك سال پس از مي باشد

 

 ؟خروجي دانشجوئي چيست .۱۱

ه                 پس از اخذ ويزا وص     ن نام ه اي ا ارائ دورحكم نسبت به صدور نامه خروجي دانشجويي اقدام ميگردد آه ب

شجويي           ه خروجي دان دون پرداخت عوارض      (به اداره آل گذرنام ار خروج ب ردد    ) يكب دارا .صادر مي گ

  .جهت پرداخت مقرري ارزي ضروري مي باشدبودن اين نوع خروجي 

 

  چيست؟PhD مراحل اداري پس از تصويب بورس دوره تكميلي .۱۲

الم     ل تحصيل اع شگاه مح ه دان ي ب ه صورت آتب ب ب ورس مرات ي ب وراي اجرائ ت ش      پس از موافق

   :مي گردد و بورسيه پس از طي مراحل ذيل به خارج از آشور اعزام مي گردد

  به دانشگاه محل تعهد خدمت سپردن وثيقه -١

  مي درصورت دارا بودن ارتباط استخدااعالم موافقت محل خدمت  -٢

ه   -٣ ا گذرنام يه ب ومي ، بورس د صالحيت عم وق و در صورت تائي ام مراحل ف سرو (پس از انج هم

ه             )دن باش   داشته    جدا  گذرنامه    باالي هفت سال بايستي    انفرزند الي ثانوي ه حمايت م  جهت دريافت نام

غ   ( ر  مبل ا ذآ زا ب اپورت وي ه    و)س ارج مراجع ورس خ ه اداره ب ه ب ور خارج ه وزارت ام ي ب       معرف



٥ 

ارت   بورسيه هاي مذآر درصورت عدم دارا بودن       .مي نمايد    ان خدمت       آ ه اداره     ،  پاي ه   ب  نظام وظيف

  .معرفي مي گردند جهت اخذ معافيت تحصيلي 

شجوئي                 - ۴      ه منظور اخذ خروجي دان ه ب ه جهت اداره گذرنام پس ازاخذ ويزا حكم نهايي بورس و نام

  صادر مي گردد

) در مورد افرادي آه رابطه استخدامي دارند  (و واريز حقوق و مزايا    ئي  پس ازاخذ خروجي دانشجو   -۵

  .  پرداخت مي گردد) ماه۶حداآثر (توسط امور مالي حواله صادر و مقرري بورسيه 



٦ 

 

  پذيرش توسط دانشجو اخذ 

  تكميل فرم تائيد پذيرش و معرفي از طريق دانشگاه محل تحصيل
  

 ور خارجه و صدور ساپورت ويزااممعرفي جهت اخذ ويزابه وزارت 
 

در صورت داشتن رابطه (مكاتبه با دانشگاه محل تحصيل و محل خدمت 
  )استخدامي 

بررسي موضوع آار و 
رشته در آميته بررسي 

 پذيرش

صدور حكم بورس و مكاتبه با اداره گذرنامه جهت صدور خروجي 
  )پس از اخذ ويزا ( دانشجوئي 

 رماليصدورحواله و معرفي به شرآت هواپيمائي جهت اخذبليط توسط امو
  مرآزخدمات آموزشي 

 اعزام بورسيه

 سپردن وثيقه توسط بورسيه و اعالم موافقت محل خدمت 

استعالم صالحيت 
 عمومي

طرح در شوراي 
 اجرائي بورس 



٧ 

  مراحل اداري پس از تصويب بورس دوره تكميلي فوق تخصص  چيست؟.۱۳

رخانه شوراي آموزش پزشكي       به دبي پس از موافقت شوراي اجرائي بورس مراتب به صورت آتبي            

اعالم مي گردد و بورسيه پس از طي مراحل ذيل به خارج از             وتخصصي ودانشگاه محل تعهد خدمت      

   :آشور اعزام مي گردد

   اوليه به بورسيه جهت اخذ پذيرش ماليارائه  نامه حمايت-١

   تائيد پذيرش اخذ شده توسط دانشگاه محل خدمت -٢

  به دانشگاه محل تعهد خدمت   بورسيهسپردن وثيقه توسط -٣

ه   -۴ ا گذرنام يه ب ومي ، بورس د صالحيت عم وق و در صورت تائي ام مراحل ف سرو (پس از انج هم

ستي  االي هفت سال باي د ب ه فرزن دا گذرنام ندج ته باش ه )  داش الي ثانوي ه حمايت م جهت دريافت نام

غ   ( ر  مبل ا ذآ زا ب اپورت وي ه اداره  ) س ه ب ور خارج ه وزارت ام ي ب ه ومعرف ارج مراجع ورس خ        ب

  مي نمايد 

شجوئي                 - ۴      ه منظور اخذ خروجي دان ه ب ه جهت اداره گذرنام پس ازاخذ ويزا حكم نهايي بورس و نام

  مي گردد   صادر 

د      (پس ازاخذ خروجي دانشجوئي و واريز حقوق و مزايا        -۵     ه رابطه استخدامي دارن   ) در مورد افرادي آ

  ر و مقرري بورسيه  پرداخت مي گردد توسط امور مالي حواله صاد



٨ 

 

معرفي رتبه هاي برتر آزمون دانشنامه  فوق تخصص 
  توسط دبيرخانه مربوطه 

  سمي يا پيماني هيات علمي ر

 معرفي جهت اخذ ويزابه وزارت امور خارجه و صدور ساپورت ويزا
 

 اخذ پذيرش توسط بورسيه 
 

صدور حكم بورس و مكاتبه با اداره گذرنامه جهت صدور خروجي 
  )پس از اخذ ويزا ( دانشجوئي 

اله و معرفي به شرآت هواپيمائي جهت اخذبليط توسط امورمالي صدورحو
  مرآزخدمات آموزشي 

 اعزام بورسيه

 سپردن وثيقه توسط بورسيه وتائيد پذيرش توسط محل خدمت  

استعالم صالحيت 
 عمومي

طرح در شوراي اجرائي 
بورس

  هيات علمي متعهد خدمت 

ارائه گواهي  شش ماه خدمت و 
   از محل خدمت حسن انجام آار

 و صدور ساپورت مت و اعالم موافقت شورامكاتبه با دانشگاه محل خد
  مالي اوليه 



٩ 

 پـس از تـصويب نهـائي بـورس          مراحل اداري اعزام  بورسيه هاي بلند مدت       -۱۴

  ؟چيست 

 ، اخذ ريزنمرات      ،بررسي صالحيت هاي عمومي     ، گزينش  حكم اوليه بورس      صدور   امورمربوط به  -١

ذيرش توسط      وليه   ا  ، صدورساپورت مالي    دانشجوئي    صندوق رفاه   تسويه حساب با   امه، ن  جهت اخذ پ

  بورس صورت مي پذيرد تعهددانشگاه محل

د               -٢ شگاه محل تعه ه دان پس از اخذ پذيرش و بر اساس آشور محل تحصيل  وثيقه ملكي توسط بورسيه ب

  خدمت سپرده خواهد شد 

ال  پس از -٣ ل و ارس شگاهتكمي وق ازدان دارك ف زام ، م ده اداره اع ذ ش ذيرش اخ  جهت اعالم نظر  راپ

ذيرش              لمي در آشور مربوطه     نمايندگي ع  د پ رم تائي ل    راارسال وپس از دريافت تائيد نمايندگي  ف  تكمي

 .نمايدمي 

ه          -٤ زا   (پس از تائيد پذيرش ، نامه حمايت مالي ثانوي اپورت وي ه       ) س ه وزارت امور خارجه ب و معرفي ب

 منظور اخذ ويزا صادر مي گردد

شجوئي                          - -٥ ه منظور اخذ خروجي دان ه ب ه جهت اداره گذرنام ورس و نام ايي ب م نه زا حك پس ازاخذ وي

 صادر    مي گردد

د   (پس ازاخذ خروجي دانشجوئي و واريز حقوق و مزايا        . -٦ )   در مورد افرادي آه رابطه استخدامي دارن

  ماه  مقرري بورسيه  پرداخت مي گردد۶توسط امور مالي حواله صادر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٠ 

 

اخذ وثيقه بر اساس آشور محل تحصيل و تائيد پذيرش اخذ شده توسط دانشگاه محل 
  تعهد خدمت

در صورت پاسخ مثبت (  اوليه و اخذ ريز نمرات توسط دانشگاهیصدور ساپورت مال
  )IELTS در آزمون ۵٫۵گزينش و آسب نمره حداقل 

 توسط اداره اعزام پس ی  و تكميل فرم دو برگخدمات آموزشیارائه پذيرش به مرآز 
   و دانشگاه محل خدمتیيندگي علماز بررسي پذيرش و  آسب نظر نما

معرفي جهت اخذ ويزابه وزارت امور خارجه و صدور ساپورت ويزاتوسط اداره 
  بورس خارج

 صدور حكم بورس و نامه خروجي جهت اداره گذرنامه توسط اداره بورس خارج

 ی جهت اخذبليط توسط امورمالی به شرآت هواپيمائیصدورحواله و معرف
   یوزشمرآزخدمات آم

صالحيت انجام امور مربوط به گزينش و 
  توسط دانشگاهعمومي

ارائه توضيحات درخصوص ارسال مدارك ازخارج آشوردرآخرين مراجعه  توسط 
  بورس خارج

 اعزام بورسيه

    در سال اولIELTS ۶د نصاب نمره اخذ  ح

 اقدام جهت اخذ پذيرش توسط دانشجو

 تصويب نهايي بورس در شوراي اجرائي بورس وزارت متبوع 
توسط ) حكم اوليه ( بورس یو صدور نامه موافقت با اعطا

  دانشگاه



١١ 

 كه پس از اعزام الزم است بـه اداره بـورس خـارج ارسـال گـردد                   اوليه   مدارك-۱۵

  ؟چيست

ه مرآز خدمات آموزشي ارسال                       مدارك ذيل بايستي با تائيد نمايندگي علمي در آشور محل تحصيل ب

  :شود

ه و  -١ ي صفحه اول گذرنام صد   صفحهآپ شور مق ه آ ران و ورود ب روج از اي ر خ يه و ( مه بورس

  )نهمراها

   شروع به تحصيل همراه با ذآر تاريخ شروع و اتمام دوره وطول مقطع گواهي -٢

  فرم اطالعات دانشجوئي -٣

  

  



١٢ 

 

مداركي كه الزم است بورسـيه پـس از اتمـام بـورس از خـارج از كـشور بيـاورد                     -۱۶

  ؟بايد داشته باشدچيست و چه شرايطي 

ان دوره           آن   الزم است گواهي پايان دوره آه در       بورسيه دوره آوتاه مدت        ق شروع و پاي و تاريخ دقي

ن             شرح مختصري از فعاليتهاي علمي انجام شده ذآر گرديده است را پس از تائيد نمايندگي علمي به اي

ام اداره               .مرآز ارائه دهد      ضمنًا گواهي آليه  پرداختهاي از جمله  بيمه و هزينه آارت اقامت و ثبت ن

يس و دگي عل   ....پل د نماين ه تائي ستي ب د  باي ي برس اس      .م ر اس ي ب س از بررس ذآور پ اي م ه ه هزين

  .  دستورالعمل ارزي وزارت متبوع پرداخت خواهد شد 

ز نمرات آن          بورسيه بلند مدت بايستي آليه مدارك تحصيلي خود از جمله واحد هاي گذرانده شده و ري

مدت آه پس از  ند در خصوص بورسيه هاي بلرا پس از تائيد نمايندگي علمي به اين مرآز ارائه نمايد 

ورس ام ب ع اتم ا  ( بموق داآثر ت اه ۴ح د  )  م ار پس از تائي ل ب ه حم وده اندهزين شور مراجعت نم ه آ ب

  بارنامه توسط نمايندگي علمي قابل پرداخت مي باشد 

            



١٣ 

  مدارك الزم جهت تسويه حساب پس از اتمام بورس چيست ؟-۱۷

  اصل گذرنامه بورسيه و همراهان -١

ران                    گواه -٢  ا سفارت جمهوري اسالمي اي  آشورهايي   رد(ي پايان دوره با تائيد  نمايندگي علمي و ي

  )آه فاقد نمايندگي علمي مي باشد

شگاه              -٣ ا امضاي رياست دان در خصوص بورسيه هاي    (نامه شروع بكار از دانشگاه محل خدمت  ب

  )ا ارائه دهند بايد نامه شروع به تحصيل با امضاي رياست دانشگاه رPhDدوره تكميلي 

  الشه هاي بليط-۴

 جهت بورسـيه  )طسه ماه مشرو(دريافت مقرري سه ماه دوم   مدارك الزم جهت    -۱۸

  چيست؟PhDدوره تكميلي هاي 

در خارج از آشور آه در آن مختصري   نامه اي از استاد راهنما بورسيه بايستي  اول قبل از اتمام سه ماه    

دگي     شده  باشد را    شرح داده  ليتهاي آينده بورسيه از فعاليتهاي انجام شده و برنامه و فعا   د نماين پس از تائي

   علمي  به اين مرآز ارسال نمايد

  

در صورت عدم امكان دريافت ارز در خارج از كشور امكان دريافت در داخل              -۱۹

 كشور وجود دارد يا خير؟

ان پرداخت آن در داخل پس ا  شور امك ارج از آ ت ارز در خ دم درياف ا  در صورت ع سويه حساب ب ز ت

  مرآز خدمات آموزشي وجود دارد

دانشجويان بورسيه مشمول خدمت نظـام وظيفـه پـس از بازگـشت بايـد چـه                 -۲۰

  اقدامي انجام دهند؟

تفاده           شور اس ارج از آ صيلي خ ورس تح اي ب صيلي  از مزاي ت تح تفاده از معافي ا اس ه ب رادي آ      اف

ه و بازگشت    نموده اند پس از بازگشت بايستي در اولين فرصت         با گذرنامه به نيروي انتظامي مراجع

ند  ١۵خود را اعالم نمايند در صورت تاخير در بازگشت ملزم به پرداخت مبلغ             ميليون تومان مي باش

شود الزم است       انتبا توجه به اينكه امكان دارد گذرنامه توسط نيروي   .  ه شخص عودت داده ن ظامي ب

  .  اقدام نمايدبا امور مالي مرآز خدمات آموزشياب  تسويه حسنسبت بهبورسيه در اسرع وقت 

  صدور مجوز ماموريت آموزشي خارج از كشور به چه صورت مي باشد ؟-۲۱

ت آموزشي اي ماموري شور اعط ارج از آ ا مجوز  خ ستي ب شگاهها باي ورس  توسط دان ي ب وراي اجرائ ش

رد   وع صورت گي وده و ب  PhDماموريت آموزشي صرفًا جهت مقطع   .وزارت متب اليني ب ه دوره هاي ب

ا امضاي   (پس ازمعرفي فرد از دانشگاه محل خدمت  .ماموريت آموزشي خارج از آشور تعلق نمي گيرد         ب



١٤ 

شگاه مقصد          )رياست دانشگاه    ه اعتباردان ا توجه ب ه  رشته   درخصوص ،ب  مربوطه   تخصصي  از دبيرخان

شگاه  م شورا به و تصمي استعالم وپس از تاييد رشته ، موضوع درشوراي اجرايي بورس مطرح    محل   دان

 . اعالم ميگرددخدمت 

 


