
 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 606

 

ي ها دورهاعزام دانشجويان دكتراي داخل به  نامه آيين

 42/3/3333خارج از كشور مصوب تخصصي 

 عالي آموزشفرهنگ و  تراوز

علمل  و   ي دكترا داخل  و ستلترر روابل    ها دورهحمايت از  منظور به: هدف

علمل   هلا و امااالا     رخصل  ، فرهنگ  با ساير كشلورها و اسلتداده از ربربتلا    

بلا روهله بله     نلد رواا مل  ، دااشبويان دوره دكتراي داخل  ، مؤستا  عال  مربوط

 به مد  شش ماه به خارج اعزام شواد. اامه آيتنمندرج در اين     و ضواب شراي

 شرايط متقاضيان -3ماده 

 ؛سذراادن امتحان هامع (الف

لزوم اخذ حداصلاب   همچنتن آشناي  كاف  به زبان دوره آموزر مربوط و (ب

 1؛امره زبان خاره  به رشخت  شوراي مركزي

و پژوهش   عال  آموزرگاه و يا مؤسته اامه از دااش داشتن پذيرر يا دعو  (ج

 ؛اين وزار  رأيتدمورد 

استاد راهنما و شوراي رحصتال  رامتل  دااشلگاه در ملورد ضلرور      رأيتد (ه

 ط  دوره.

عهده  شراي  فوق پس از معرف  دااشبو روس  استاد راهنما به رأيتد -تبصره

 شوراي بورس دااشگاه است.

ضتان را حداق  سه ماه قب  از راريخ شلرو   دااشگاه بايد مدارك متقا -4ماده 

و دااشبويان خارج وزار  متبو  ارسال را بررس  و اقدام  ها بورس ك  ادارهدوره به 
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 الزم صور  سترد.

 ها هزينهنحوه اعزام و پرداخت  -3ماده 

علمل    هتلأ  اعم از بورسته و  ي دااشبويان اعزام ها هزينهپرداخت كلته  -1

بللت  رفلت و   ، ل  و صدور سذراامه و خلروج از كشلور  شام  هزينه معافتت رحصت

شهريه متعارف و مقرري زالدس  و بتمله در طلول ملد  دوره از محل       ، برسشت

اخلذ معافتلت   ضلمنا    وزار  قاب  پرداخت است.علم   هتأ كادر  رأمتناعتبارا  

 رحصتل  و سذراامه و خروه  اتز از طريق وزار  اابام خواهد شد.

طلول   رري رحصتل  بورس داخل  دااشلبويان اعزامل    حقوق و مزايا يا مق -2

 .شود م دوره رحقتق در خارج از كشور به خااواده اامبرده پرداخت 

ي بلت  رفت و برسشت به كشور ثالل  بلراي اخلذ ويلزا و     ها هزينه -3تبصره 

بلورس و املور دااشلبويان     كل   ادارهاقامت كوراه مد  در آن كشور به رشلخت   

 1.اشدب م خارج قاب  پرداخت 

به ) از رتهتال  ارز شناور ندرواا م دااشبويان دكتراي غتربورسته  -4تبصره 

 2به هزينه شخص  استداده امايند.( ها بورستهارخ ارز 

 .شواد م كلته دااشبويان بدون همراه  خااواده اعزام  -2ماده 

ماه قاب  افزايش اسلت   9مهلت اقامت دااشبويان در صور  اتاز را  -3تبصره 

 .ي ضروري قاب  اابام استها هزينهو ماه پرداخت اضاف  و د

بورس و امور دااشبويان خلارج بلا بله     ك  ادارهدر صور  موافقت  -4تبصره 

 از رتهتال  ارز شناور ندرواا م همتر و فرزادان دااشبويان ، همراه بردن خااواده

 به هزينه شخص  دااشبو استداده امايند.( به ارخ ارز بورسته)

 :ارايه سزارر -5ماده 

دااشبويان موظدند پس از پايان كلار خلود در خلارج از كشلور ضلمن اعلالم       
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اسلتاد راهنملا و    رأيتلد خود را با علم  مراهعت خويش سزارر هامع  از فعالتت 

 دااشگاه به اين وزار  ارسال امايند. رب  ذيمعاوات 

  يلا  ي مربلوط رعهلد ملال   هلا  هزينله برابلر   5/1از دااشبويان فلوق   -6ماده 

 .شود م غترملا  به رشخت  معاوات دااشبوي  وزار  اخذ 

در صلور    شلواد  م صور  پتوسته اعزام  ي  كه بتش از شش ماه بهها بورسته

همتر و فرزادان خود را به همراه خلود بله    ندرواا م شوراي مركزي بورس  رأيتد

مح  رحصت  ببراد. در ايلن ملد  ارز همتلر و فرزالدان طبلق مقلرار  هلاري        

 .سردد م پرداخت 

 رصلويب  بله  22/3/83به پتشنهاد شوراي مركزي بورس در راريخ  اامه آيتناين 
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