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 59/1/1631قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 

 مجلس شوراي اسالمي

 كليات -فصل اول

متعهد و متخصص مورد نياا    نيروي انساني تأمينكمك به  منظور به -1ماده 

دنيا و آشنايي با آخارين ترربيااك كشاورهاي    علمي  هاي نوآوريكشور و شناخت 

و ارك فرهنااو و ، فنااي و تخصصااي، ي مختلااع علماايهااا  مينااهخااار ي در 

اقدام به اعزام دانشارو باه   ، شود ميناميده «  و ارك»كه در اين قانون  عالي آمو ش

 .نمايد ميخارج ا  كشور 

 :اعزام شوندگان بايد داراي شرايط  ير باشند -5ماده 

واليات  ، قاانون اساساي  ، نظام  مهوري اسالمي، ايمان و اعتقاد به اسالم (لعا

 ؛فقيه

 ؛كه نشانه آن انرام وا باك و ا تناب ا  محرماك است، تقوا (ب

 .ي ملحد و محاربها گروهعدم وابستگي به احزاب و  (ج

ا  شرط ايمان و اعتقاد باه  ، قانون اساسيهاي ديني مصرح در  اقليت -تبصره

 ستثنا هستند.اسالم م

اعزام دانشروياني كه داراي مادر  تحصايلي ليساان  و بااالتر      -6ماده 

ي كشاور و امااناااك ار ي و  هااا دانشاگاه هساتند باا در نظاار گارفتن  رفياات    

 گذرنامهقانون ( 81) ي مورد نيا  و كامالً ضروري و با رعايت مفاد مادهها رشته

ك خواهاد گرفات.   صور 15/3/8531و اصالحيه مصوب  8538/ 81/81مصوب 

و ارك هر سال يك بار اين موارد را تعياين خواهاد كارد. در شارايط مسااوي      
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 8.باشد مي متأهلاولويت با داوطلبان 

 1و ارك برنامه و بود اه ، ها دانشگاهافزايش  رفيت پذيرش  منظور به -تبصره

، گيارد  ماي  ويي ار ي كه در اثر اين قانون انراام   مو ع است معادل مبلغ صرفه

بر اين مبنا و ارك عالوه بر بود ه مربوط به ، را اضافه نمايد ها دانشگاه ه ار ي بود

 هاا  دانشاگاه  ويي را در  هت توساعه   مو ع است معادل صرفه ها دانشگاهتوسعه 

 مصرف نمايد.

ن را التحصايال  فارغتعدادي ا  رأساً  و ارك مو ع است هر سال -1ماده 

بورسايه باراي كسا      عناوان  به، باشند ميكه داراي مدر  ليسان  يا باالتر 

 باه خاارج ا  كشاور اعازام كناد.     ، ي ضاروري هاا  رشاته هاي ال م در  تخصص

و مؤسساك دولتي ديگر كه تحصيالك  ها و ارتخانهي ها بورسيهاعزام  همچنين

با تو اه باه ضاوابط    ، شود مييا تحقيقاتشان منرر به اخذ مدر  دانشگاهي 

ي ضروري ا  طريق و ارك صاورك  ها تهرشاين قانون و لزوم اخذ تخصص در 

 .گيرد مي

ي خصوصي و افراد حقيقي در صاورك تحصايل   ها شركت، مؤسساك -9ماده 

% ار  1با تو ه به شرايط و مقارراك ايان قاانون تاا      ندتوان مي، ار  ا  طريق قانوني

 خود را به اعزام دانشرو اختصاص دهند.

ي دنياا را كاه باه    اها  دانشگاهاسامي و ارك مو ع است فهرست  -3ماده 

داراي اعتبار ال م بوده و به لحاظ اخالقي بالنسبه وا د صالحيت علمي لحاظ 

تحصايلي ايان    هااي  پاذيرش باشند تهيه و باه داوطلا  اعاالم نماياد و فقاط      

 بهمنحصراً  را به رسميت بشناسد و دانشرويان موضوع اين قانون را ها دانشگاه

 اعزام كند.آنها 

                                                                                                                                                       
 5ماده  8اصالح و تبصره  5ماده  81/81/8531مورخ  مو   قانون مصوب مرل  شوراي اسالمي به -8

 ( حذف گرديده است.13/8/8531سابق )مصوب 

 ريزي و نظارك راهبردي ريي   مهور متولي امر برنامه و بود ه كشور است. اونت برنامهمع -1
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 ام و نحوه گزينشامتحان اعز -فصل دوم

 :گيرد ميصورك  ير انرام  انتخاب داوطلبان به -7ماده 

علماي  افراد براساس سوابق دانشگاهي متقاضي و آ ماون  علمي صالحيت  (الع

اولويت افاراد   ،چنانچه تعداد داوطل  بيش ا  تعداد مورد نيا  باشد شود ميتعيين 

 خواهد بود.علمي بر حس  صالحيت 

 هياأك توساط ياك    1وطلبان با تو ه به مقرراك ماده صالحيت اخالقي دا (ب

 .گيرد ميبررسي صالحيت اخالقي مورد بررسي قرار 

يي كاه تادري    ها  باني  هت تقويت هاي كالسو ارك مو ع است  -8ماده 

اساات و آمااو ش مسااايل اخالقااي و ا تماااعي بااراي   پااذير اماااانآن در ايااران 

 ير نمايد.دا، اند شدهدانشروياني كه براي اعزام قبول 

 آنها هزينه تحصيل و پروانه ارزي و تعهدات مربوط به -فصل سوم

دولت مو ع است تا  ماني كه نيا  كشور رفع نشده است و داوطلبان  -5ماده 

اعتبار ال م را براي بورس ، مذكور در اين قانون و ود دارند ترتي  به، وا د شرايط

ار ي مربااوط را  سااهميهز و وام تحصاايلي را در بود ااه كاال كشااور منظااور و نياا

 كند. بيني پيش

 همچناين  ميزان بورس و وام تحصيلي به هار ياك ا  دانشارويان و    -تبصره

هماه سااله باا    ، مبلغ ار  هر يك ا  دانشرويان مشغول تحصيل در خارج ا  كشور

 .شود ميو يران تعيين  هيأكپيشنهاد و ارك و تصوي  

دولات هار   ، ي مربوطهها نامه ينآيمتناس  با ميزان بود ه و رعايت  -15ماده 

 تاأمين كه اماان  سال عالوه بر دانشرويان ممتا  به تعدادي ا  دانشرويان اعزامي

بورس ياا وام  ، ي تحصيلي خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسميها هزينه

 .نمايند ميتحصيلي اعطا 
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دولتاي و  ي هاا  باورس اعا  ا   ) آمو شاي ي هاا  باورس كلياه   اعطااي  -تبصره

و نياز وام  ( گذارناد  كه كشاورهاي ديگار در اختياار دولات اياران ماي      يي ها بورس

 .گيرد ميتحصيلي ا  طريق و ارك انرام 

روند بايد  كساني كه با استفاده ا  بورس تحصيلي دولت به خارج مي -11ماده 

و كساني كاه ا  وام  ، متعهد شوند و تضمين بسپارند كه دو برابر و حداكثر ده سال

و كساني كه ا  ار  تحصيلي استفاده ، سال 1برابر و حداكثر  3/8، كنند مياستفاده 

در ، ساال  3و حداكثر  اند كردهبرابر مدتي كه در خارج ا  كشور تحصيل  نمايند مي

 خدمت كنند. كند ميمحلي كه و ارك مربوطه تعيين 

، كنناد  ميدانشروياني كه ا  بورس و يا وام كامل تحصيلي استفاده  -15ماده 

داشته باشند. دانشرويان ديگر نيز فقط با  اشتغال به كارهاي علمي ندتوان ميفقط 

 به كارهايي بپردا ند كه مغاير با شؤون و و ايع اسالمي ندتوان ميا ا ه سرپرستي 

 در تحصيل نگردد.آنها  نباشد و مو   عدم موفقيت

اك ايان  كه مطابق مقارر  گيرد ميار  تحصيلي تنها به كساني تعلق  -16ماده 

 اعزام شوند.، قانون براي ادامه تحصيل به خارج ا  كشور

مشامول ايان    اند شدهدانشروياني كه قبل ا  تصوي  اين قانون اعزام  -تبصره

 ماده نبوده و در اين مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد.

 ندنتوا ميمشموالن نظام و يفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد  -11ماده 

  هت ادامه تحصيل طبق ضوابط و ارك به خارج اعزام شوند.

 سرپرستي دانشجويان -فصل چهارم

حال مشااالك و نظاارك و سرپرساتي و مراقبات كامال        منظاور  به -19ماده 

سرپرست ياا سرپرساتاني باه    ، به تناس  نيا ، دانشرويان ايراني در خارج ا  كشور

. سرپرساتان و  شاوند  ماي تلع اعزام رياست ياي ا  آنان تعيين و به كشورهاي مخ

و حا  و ير امور خار ه  عالي آمو شرؤساي سرپرستي به پيشنهاد و ير فرهنو و 
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 .گردند ميمنصوب 

ضمن رعايت مصاال  سياسات خاار ي و همااهنگي باا      ، سرپرستي -13ماده 

و مقارراك و ارك   هاا  دساتورالعمل نمايندگي و ارك امور خار ه ملزم باه ا اراي   

 .باشد ميدر رابطه با امور تحصيلي و اخالقي دانشرويان  عالي  شآموفرهنو و 

چگونگي ارتباط اداري و مالي سرپرساتي باا نماينادگي و ارك اماور      -تبصره

و  عاالي  آمو شو ير فرهنو و  تصوي  بهخواهد بود كه  اي نامه آيينخار ه برطبق 

 .رسد ميو ير امور خار ه 

 :ر استشرايط سرپرستان به قرار  ي -17ماده 

قاانون  و  نظام  مهاوري اساالمي  ، ايمان و اعتقاد به اسالم و واليت فقيه (الع

 ؛اساسي

 آن انرام وا باك و ا تناب ا  محرماك است؛نشانه  كه، تقوا (ب

 ؛تأهل (ج

 داشتن حداقل مدر  ليسان  يا معادل آن؛ (د

 توانايي كافي براي انرام و ايع سرپرستي؛ (ه

ي هاا   بانيت و يا ياي ا  مأموردانشگاهي كشور محل آشنايي ال م به  بان  (و

 ي رايج در آن كشور؛الملل بين

 داشتن حداقل سه سال سابقه كار در امور آمو شي و فرهنگي. ( 

سااير  «  »هاي علميه كه به  از بناد    ا  علماي حو ه دتوان ميو ارك  -تبصره

 شرايط را دارا باشند  هت سرپرستي انتخاب نمايد.

 : ير است شرح به ايع سرپرستان و -18ماده 

 كمك و راهنمايي به دانشرويان در تهيه مسان؛ (الع

ي كشاور محال خادمت و تهياه     هاا  دانشگاهاخالقي علمي و  بررسي وضع (ب

 ؛عالي آمو شبراي و ارك فرهنو و آنها  ي ال م ساالنه ا ها گزارش

 نظارك بر امور تحصيلي دانشرويان و اخالق و رفتار آنان؛ (ج
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ارسال گزارش ا  وضاع تحصايلي و اخاالق و رفتاار دانشارويان باه و ارك        (د

يا فصل بار حسا  نظاام تحصايلي      سال ني در هر سال يا  عالي آمو شفرهنو و 

 دانشگاه محل؛

همااااري در اخااذ پااذيرش داوطلباااني كااه ا  طاارف و ارك فرهنااو و      (ه

 ؛شوند ميمعرفي  عالي آمو ش

و تحصيلي ساير دانشرويان كه در محال   نظارك بر وضع اخالقي و اعتقادي (و

 يت سرپرستي به تحصيل اشتغال دارند؛مأمور

سرپرستي  ز مزاياي ار ي ا   تأييددر صورك ، «و»دانشرويان مشمول بند  ( 

 .شوند ميساير مزايا برخوردار 

صورك مرا  در كشور خار ي  ندگي  تحصيل فر ندان افرادي كه به -15ماده 

 وده و سرپرستي مو ع است به كار آنان نظارك داشته باشد.بالمانع ب نمايند مي

ي مرباوط پا  ا  وصاول    هاا  ناماه  آياين و ارك مو ع است مطابق  -55ماده 

ها و رسيدگي به وضع دانشروياني كه ا  حيا  اخاالق و رفتاار     گزارش سرپرستي

 با تذكر قبلي اند اردهپيشرفت ال م را حاصل ن، شايستگي ندارند و يا در تحصيالك

وام تحصيلي و يا ار  تحصيلي آنان اقدام نموده و ا  تمدياد  ، نسبت به قطع بورس

 مرو  خروج تحصيلي ايشان خودداري نمايد.

مرباوط باه ماوارد  يار را      نامه آيينماه  5و ارك مو ع است  رف  -51ماده 

 :برساند عالي آمو شو ير فرهنو و  تصوي  بهتهيه و 

 ار  تحصيلي؛ -8

 اشتغال به تحصيل؛ حداكثر مدك اقامت و -1

 ي كارآمو ي و تخصصي؛ها دورهطي  -5

 ها؛ مقرراك مربوط به مشروط شدن و ترديد درس -1

 ي خارج؛ها دانشگاهمسايل مربوط به چگونگي تحصيل در  -3

 ضوابط مربوط به مراعاك اصول اخالقي و عقيدتي؛ -3

 مشموليت نظام و يفه. -3
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اك مغااير باا ايان    كليه قاوانين و مقارر  ، ا  تاريخ تصوي  اين قانون -55ماده 

 .گردد ميلغو ، قانون

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و هشت تبصره در  لساه رو  ياشانبه   

و سيصد و شصات و چهاار مرلا  شاوراي      هزار يكبيست و پنر  فروردين ماه 

 شوراي نگهبان رسيده است. تأييدبه  3/1/8531تصوي  و در تاريخ  اسالمي
 

رفسنراني كبر هاشميا -ريي  مرل  شوراي اسالمي  
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