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دستورالعمل ارايه تسهيالت به متقاضيان ادامه تحصيل در 

 72/3/1331خارج از كشور با هزينه شخصي مصوب 

 فناوريقيقات و تح، ر علوميوز

متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با استتااد  از اماااتاش صيصتر در    

بتا ارتراز صترامو متورد ايتاز از       نت  تواا متر ، مقاطع تحصيلر باالتر از كارصناستر 

 :تسهيالش ذمل برخوردار صوا 

 شرايط مورد نياز -1ماده 

، وزارش علتو   تأميت  ي مورد ها دااشگا داصتن م رك كارصناسر از مار از  -1

 ؛فناوريتحقيقاش و 

ي زبان خارجر مورد قبول وزارش ها آزمونكسب امر  ر  اصاب از مار از  -2

 ؛فناوريتحقيقاش و ، علو 

تحقيقتاش و  ، وزارش علو  تأمي مورد ( غيرمشروط) دارا بودن پذمرش قطعر -3

 ي معتبر خارجر.ها دااشگا در مقطع مربوط از مار از  فناوري

 هيالتارايه تس -7ماده 

جهت كستب معافيتت تحصتيلر بتراي      معرفر به ادار  اظا  وظياه عمومر -1

 طول م ش دور  با رعامت مقرراش اظا  وظياه؛

 به تعومق اا اختن تعه اش مربوط به استااد  از تحصيل رامگان تا پامان دور ؛ -2

تم مت  و تج مت    ، اختذ ) معرفر به ادار  گذراامه براي ااجتا  امتور مربتوط    -3

 (؛ومرگذراامه دااشج

معرفر به وزارش امور خارجه براي ص ور مجوز خروج دااشجومر و رمامت  -4

 اخذ روادم  كشور خارجر؛ منظور بهاز متقاضر 
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 هيأشص ور مجوز ارسال ارز از طرمق مجاري معتبر بااار به ميزان مصوب  -5

 دولت و به ارخ روز؛

وضتعيت تحصتيل در    درخصتو   اي و ارامه خت ماش مشتاور    رساار اطالع -6

 ي ميتلف جهان.ها شگا داا

ي رمالر و ارزي مربوط برعه   متقاضر استت و  ها هزمنهپرداخت كليه  -1تبصره 

 تعه ي در امن خصو  ايواه  داصت. گواه هيچ فناوريتحقيقاش و ، وزارش علو 

متقاضيان استااد  از بن  مك تسهيالش مزبور بامت  معتادل پنجتا      -7تبصره 

ااجا  خ مت وظياته  »ضماات  عنوان بهين معتبر ميليون رمال وثيقه ملار ما تضم

 بسپارا .« پس از پامان تحصيالش مربوط عمومر

متقاضيان استااد  از بن  دو تسهيالش مزبتور بامت  معتادل پنجتا       -3تبصره 

امااي تعه اش مربوط »ضماات  عنوان بهميليون رمال وثيقه ملار ما تضمين معتبر 

 بسپارا .« پامان تحصيالش مربوط به استااد  از تحصيل رامگان پس از

بتراي ادامته تحصتيل در مقطتع     ، م ش استااد  از تسهيالش مزبور -4تبصره 

ستال و در دور  فتو     6در مقطع دكترا ر اكثر ، سال 3كارصناسر ارص  ر اكثر 

 سال خواه  بود. 2دكترا ر اكثر 

علمتر و   و مؤسستاش  هتا  دااشگا  رسمرعلمر  هيأشمربيان عضو  -5تبصره 

متت  مأمورتحقيقاتر با موافقت دااشگا  ما مؤسسه محل خت مت و بتا استتااد  از    

 از امن تسهيالش استااد  امامن . ن تواا مرتحصيل 

از تستهيالش مزبتور بته     نت  تواا مرهمسر و فرزا ان متقاضيان ايز  -9تبصره 

 صوا . من  بهر استثناي بن  مك آن طبق ضوابو و مقرراش جاري 

 تصومب به 22/3/1331ماد  و تبصر  در تارمخ  3رالعمل در امن دستو -3ماده 

رسي  و از تارمخ تصومب قابتل اجراستت و ضتوابو     فناوريتحقيقاش و ، وزمر علو 

 .صود مرمغامر با آن ملغر 
 

مصطار معين -وزمر علو ، تحقيقاش و فناوري  
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