آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور جهت رشته هاي علوم پزشكي

ػٕٛاْ لأ:ْٛ

ِتٓ لأ:ْٛ

٘سف (اظ آييٓ ٔاِٗ ٘ا)

٘سف وٍي :
ٚظاضت تٙساـت زضِاْ  ٚآِٛظؾ پعـىي تا تٛجٗ تٗ ٔياظ٘اي آِٛظـي  ٚپژ٘ٚفي جّٛٙضي اؼالِي ايطاْ زض
ضاؼتاي وّه تٗ تاِيٓ ٔيطٚي أؽأي ِتؼٙس ِ ٚترمك ِٛضز ٔياظ زأفگا٘ٙاي ٚاتؽتٗ  ٚـٕاذت ٔ ٛآٚضيٙاي
ػٍّي  ٚآـٕائي تا آذطيٓ تجطتيات وفٛض ٘اي ذاضجي زض ظِيٕٗ ٘اي ِرتٍف ػٍّي  ٚترممي  ٚاِىأات
ِٛؼؽات آِٛظؾ ػاٌي ِطتٛعٗ ٔ ٚيع أتماي فٓ آٚضي ٔٛيٓ تٗ زاذً وفٛض  ٚتٗ ِٕظٛض تالؾ زض جٙت ذٛز
وفأّٛزْ جاِؼٗ ػٍّي الساَ تٗ اػعاَ زأفجٛياْ زض زٚضٖ ٘اي تٍٕس ِست  ٚوٛتاٖ ِست تط اؼاغ لأ ْٛاػعاَ
زأفج ٛتٗ ذاضج اظ وفٛض ِ ٚمطضات ـٛضاي اجطائي تٛضغ  ٚزؼتٛض اٌؼًّ اجطائي ِي ّٔايسوٗ آييٓ ٔاِٗ آْ تط
اؼاغ الً  ١٣٨لأ ْٛاؼاؼي جّٛٙضي اؼالِي ايطاْ تسٚيٓ گطزيسٖ اؼت.
زٚضٖ ٘اي تٍٕس ِست
٘سف :
تٗ ِٕظٛض تاِيٓ وازض ٘يات ػٍّي  ٚضاٖ أساظي زٚضٖ ٘ا ي جسيس  ٚضـتٗ ٘اي ذاق زض زأفگا٘ٙاي ػٍَٛ
پعـىي ،زأفج ٛزض ِمغغ زوتطاي  Ph.Dتٗ ذاضج اظ وفٛض اػعاَ ِي گطزز.

ِازٖ ( ١اظ آييٓ ٔاِٗ
٘ا)

ضـتٗ ٘اي ِٛضز ٔياظ:
 . ١٫١زأفگا٘ٙاي ػٍ َٛپعـىي ِٛٚؼؽات ٚاتؽتٗ ٍِعَ تٗ اػالَ ضـتٗ ٘اي ِٛضز ٔياظ ذٛزتاپاياْ زي ِاٖ ٘ط
ؼاي تا ـطايظ شيً ِي تاـٕس :
 . ١٫١٫١اػعاَ لطفاً زض ضـتٗ ٘ايي ذٛا٘س تٛز وٗ اِىاْ ازاِٗ تحميً زض آْ ضـتٗ زض زاذً وفٛض ٚجٛز ٔساضز.
ِگط ايٕىٗ ظطفيت پصيطؾ زأفگا٘ٙا زض ضـتٗ ِصوٛض عي  ۵ؼاي آتي وّتط اظ ٔياظ وفٛض تاـس  ٚايٓ اِط تٗ تاييس
ـٛضاي اجطائي تٛضغ تطؼس.
 . ١٫١٫٢اػالَ ٔياظ زأفگا٘ٙا تايؽتي جٙت ضـتٗ ٘ايي تاـس وٗ زأفگاٖ ِصوٛض لمس ضاٖ أساظي  ٚؼطِايٗ
گصاضي زض آْ ضـتٗ ضا زاـتٗ  ٚتط اؼاغ اٌٛٚيت ٘اي وفٛضٔٚياظ٘اي ِٕغمٗ اي تٛزٖ ٚايٓ اِط تٗ تاييس ـٛضاي
اجطائي تٛضغ تطؼس.
تثمطٖ :ؼايط زؼتگا٘ٙا وٗ ضـتٗ ٘اي ِطتثظ تا ٚظاضت ِتثٛع زاضٔس تا تمثً پطزاذت ِؼازي ضياٌي ٘عيٕٗ ٘اي
تٛضغ ِي تٛإٔس ضـتٗ ٘اي ِٛضز ٔياظ ذٛز ضا تٗ ايٓ ٚظاضت اػالَ ّٔايٕس.
 . ١٫٢ضـتٗ ٘ا  ٚؼّٙيٗ ؼاٌيأٗ ٘ط زأفگاٖ زض اٌٚيٓ ـٛضاي اجطائي تٛضغ ٘ط ؼاي زض ٚظاضت ِتثٛع تطضؼي،
ِمٛب  ٚتٗ زأفگاٖ ِطتٛعٗ اػالَ ِي گطزز

ِازٖ ( ٢اظ آييٓ ٔاِٗ
٘ا)

 ـطايظ ػِّٛي ِتماضياْ اػغاي تٛضغ:ِتماضياْ تايس ٚاجس ـطايظ ػِّٛي شيً تاـٕس:
 . ٢٫١زاضا تٛزْ ضٛاتظ آئيٓ ٔاِٗ جصب اػضاي ٘يات ػٍّي ِمٛب ـٛضاي ػاٌي أمالب فطٕ٘گي ِٛضخ ٨6/4/١٩
تثمطٖ :تا تٛجٗ تٗ لأ ْٛتطٔاِٗ چٙاضَ تٛؼؼٗ التمازي ،اجتّاػي ،غياؼي وفٛض ٚلأِ ْٛسيطيت ذسِات
وفٛضي تٗ ـّاضٖ ِٛ ٣٨۵/١0٩740ضخ ِ ١٣٨6/7/٢4مٛب ِجٍػ ـٛضاي اؼالِي ،اػغاي تٛضغ ِ ٚاِٛضيت
آِٛظـي تٗ واضِٕساْ زؼتگا٘ٙاي اجطائي جٙت اذص ِسضن زأفگا٘ي ِّٕٛع ِي تاـس.
 . ٢٫٢زاضا تٛزْ ِسضن تحميٍي حسالً واضـٕاؼي اضـس يا زوتطاي ػِّٛي پعـىي ،زٔسأپعـىي ،زاضٚؼاظي،
ػٍ َٛآظِايفگا٘ي  ٚزاِپعـىي
 .٢٫٣ؼٓ ِتماضياْ زض ظِاْ زض ذٛاؼت تٛضغ تايؽتي حساوثط  ٣۵ؼاي تاـس.
تثمطٖ:حساوثط ؼٓ تٛضؼيٗ ٘ا تط حؽة ِٛضز ِي تٛأس تٗ ـطح شيً افعايؿ ياتس  ٚزض ٘ط حاي ٔثايس تيؿ اظ
40ؼاي تاـس.
اٌف-اػضاي ٘يات ػٍّي زأفگاٖ ٘ا يه ؼاي تٗ اظاي ٘ط ؼاي ذسِت اػُ اظ پيّأي يا ضؼّي .
ب-زاضٔسگاْ واضت پاياْ ذسِت ٚظيفٗ ػِّٛي ِؼازي عٛي ذسِت (حساوثط ز ٚؼاي ).
ج -ـطوت وٕٕسگاْ زض جث٘ ٗٙاي جٕگ تحّيٍي ،يه ؼاي تٗ اظاي ٘ط ؼاي حضٛض زاٚعٍثأٗ زض جث.ٗٙ
ز-آظازگاْ جٕگ تحّيٍي ،يه ؼاي تٗ اظاي ٘ط ؼاي اؼاضت.
ِ .٢٫4تماضياْ شوٛض تايس زاضاي واضت پاياْ ذسِت ٔظاَ ٚظيفٗ يا ِؼافيت تحميٍي ٚيا واضت ِؼافيت زائُ  ٚيا
زفتطچٗ آِازٖ تٗ ذسِت وٗ ٍِٙت آْ تا تاضيد تمٛية تٛضغ ِٕمضي ٔگطزيسٖ ،تاـٕس.
تثمطٖ:چٕأچٗ زض تاضيد اػعاَ ِ،تماضي زض حاي أجاَ ذسِت ٚظيفٗ ػِّٛي تاـس ٚظاضت ِتثٛع زض چاضچٛب لأْٛ
ٚظيفٗ ػِّٛي ٔؽثت تٗ تطذيك ٚي الساَ ذٛا٘س ّٔٛز.
ِ .٢ ,۵تماضياْ ِٔٛث عثك الالحيٗ لأ ْٛاػعاَ زأفج ٛتٗ ذاضج اظ وفٛض ِمٛب ِ 7٩/١٢/١4جٍػ ـٛضاي
اؼالِي تا ضػايت ِفاز ِازٖ  ١٨لأ ْٛگصض ٔاِٗ ِجاظ تٗ اػعاَ ِي تاـٕس

ِازٖ ( ٣اظ آييٓ ٔاِٗ
٘ا)

ـطايظ اذتمالي اػغاي تٛضغ .
ِتماضياْ تايس ٚاجس ـطايظ اذتمالي شيً تاـٕس:
ِ . ٣٫١حً اـتغاي تىاض ِتماضياْ زض لٛضت اؼترساَ ضؼّي ٔثايس تا ِٛؼؽٗ ِؼطف ِتفاٚت تاـس.
ِ . ٣٫٢تماضياْ ٔثايس تٗ ِؤؼؽٗ يا زؼتگاٖ زيگطي غيطاظِحً ؼّٙيٗ لثٌٛي  ٚيا ِٛؼؽٗ ِؼطف تؼٙس ذسِت
زاـتٗ تاـٕس ِ ٚحً تؼٙس ِتماضياْ تطاي اؼتفازٖ اظ تٛضغ زاذً زضِمغغ واضـٕاؼي اضـس ٔثايس ِتفاٚت تا
ِحً ؼّٙيٗ لثٌٛي زض ِمغغ زوتطا تاـس.
 . ٣٫٣زاضٔسگاْ ِساضن زوتطاي ترممي ( ٚ )Ph.Dزأفجٛياْ ـاغً تٗ تحميً زض زٚضٖ ٘اي زوتطاي ترممي
()Ph.Dيا زؼتياضي ِجاظ تٗ ـطوت زض آظِِ ٚ ْٛؼطفي جٙت اذص تٛضغ ّٔي تاـٕس.
 .4,٣ضٛاتظ  ٚـطايظ تطگعاضي آظِ ْٛتط اؼاغ ِمٛتٗ ؼاٌيأٗ ـٛضاي اجطائي تٛضغ ذٛا٘س تٛز.
 . ٣٫٥پصيطؾ ٔٙايي  ٚاػغاي تٛضغ تٗ ِتماضياْ ِؼطفي ـسٖ تٛؼظ زأفگاٖ پػ اظ تاييس ٘يات ِطوعي جصب،
زض چاضچٛب ضٛاتظ ـٛضا  ٚاظ عطيك ـٛضاي اجطايي تٛضغ ٚظاضت تٙساـت ،زضِاْ  ٚآِٛظؾ پعـىي لٛضت ِي
پصيطز ٔ ٚمؿ زأفگاٖ لطفًا ِؼطفي افطاز تٗ ٚظاضت ِتثٛع ِي تاـس.
 . ٣٫٦ؼّٙيٗ ٘اي پصيطؾ زض آظِ( ْٛؼّٙيٗ آظاز  ٚؼّٙيٗ ِطتي) تط اؼاغ ِمٛتات ؼاالٔٗ ـٛضاي اجطايي
تٛضغ ِي تاـس
ب ـرمي اعالق ِي گطزز وٗ ػض٘ ٛيات ػٍّي ضؼّي يا پيّأي زأفگاٖ ِؼطف
اٌف – زاٚعٍة ِطتي ٖ
تاـس.
ب -زاٚعٍثأي وٗ ِفّٛي تٕس اٌف ّٔي ـٔٛس تايس اظ ؼّٙيٗ آظاز اؼتفازٖ ّٔايٕس .
 . ٣٫7تيؽت زضلس(  )%٢0اظ ؼّٙيٗ ٘اي فٛق وٗ حس ٔماب ّٔطٖ ػٍّي الظَ ضا وؽة وطزٖ تاـٕس ،تط اؼاغ
ِمٛتٗ ِجٍػ ـٛضاي اؼالِي ِرتك ؼّٙيٗ ضظِٕسگاْ ،جأثاظاّْ٘ ،ؽطاْ  ٚفطظٔساْ جأثاضاْ تاالي پٕجاٖ
زضلس  ،آظازگاْ  ،فطظٔساْ ّ٘ ٚؽطاْ ـٙسا ِي تاـس.
 . ٣٫٨حس ٔماب پصيطؾ تطاي ؼّٙيٗ ِطتياْ زأفگا٘ٙا ِٛ ٚؼؽات ٚاتؽتٗ تٗ ٚظاضت تٙساـت ،زضِاْ ٚ
آِٛظؾ پعـىي  ٚؼّٙيٗ ضظِٕسگاْ ،اذص ٘( %٨0ؿتاز زضلس ) ّٔطٖ آذطيٓ فطز پصيطفتٗ ـسٖ زض ؼّٙيٗ آظاز
ِي تاـس.
٘ . ٣٫٩طزأفگاٖ ِجاظ ِي تاـس اظ ؼّٙيٗ تؼييٓ ـسٖ زض٘طضـتٗ  % ۵0ضا تس ْٚـطوت زض آظِ ْٛجٙت
اػغاي تٛضغ ٚتمٛية ٔٙايي زضـٛضاي اجطائي تٛضغ تٗ ِطوعذسِات آِٛظـي ِؼطفي ّٔايس ِتماضياْ ػالٖٚ
تطاحطاظ ـطايظ ػُِٚي  ٚاذتمالي تايؽتي زاضاي يىي اظ ـطايظ شيً تاـٕس :
 . ٣٫٩٫١اؼتؼساز٘اي زضذفاْ تٗ اؼتٕاز آييٓ ٔاِٗ تؽٙيالت آِٛظـي ،پژ٘ٚفي  ٚضفا٘ي ٚيژٖ اؼتؼساز٘اي
زضذفاْ.
ِ . ٣٫٩٫٢طتياْ آِٛظـي زأفگا٘ٙا وٗ ّٔ % ٨0طٖ اضتماء ضا وؽة ّٔٛزٖ تاـٕس.
 . ٣٫٩٫٣افطازي وٗ زض پؽت ٘اي ػٍّي -اجطائي زاضاي ذسِات اضظٔسٖ تاـٕس (.تا تاييس  ٚتفريك ـٛضاي
اجطايي تٛضغ ٚظاضت ِتثٛع )

ِازٖ ( ١4اظ آييٓ ٔاِٗ
٘ا)

ٚظايف ـٛضاي تٛضغ زأفگا٘ٙا:
ِ -١ؼطفي افطاز ِتماضي تٛضغ تط اؼاغ ِفاز ايٓ آييٓ ٔاِٗ
 -٢پيگيطي اِٛض ِتماضياْ لثً اظ اػعاَ
 -٣ضؼيسگي تٗ ٚضؼيت تحميٍي زأفجٛياْ تٛضؼيٗ پػ اظ اػعاَ تٗ ذاضج  ٚتؼييٓ اؼاتيس ٔاظط زاذٍي ٚ
ِؼطفي تٗ ِطوع ذسِات آِٛظـي
ٔ -4ياظ ؼٕجي ِس ٚ ْٚؼاٌيأٗ
 -۵اضائٗ پيفٕٙاز٘اي الالحي تٗ ٚظاضت ِتثٛع
 -6پيگيطي  ٚاػالَ تاظگفت  ٚػسَ تاظگفت زأفجٛياْ تٛضؼيٗ

ِازٖ ( ١۵اظ آييٓ ٔاِٗ
٘ا)

ٔح ٖٛپطزاذت ٘عيٕٗ ٘اي زأفجٛياْ تٛضؼيٗ
ٔح ٖٛپطزاذت ٘عيٕٗ ٘اي تحميٍي زأفجٛياْ تٛضؼيٗ تفطح شيً اؼت:
.١,١۵حمٛق ِ ٚعاياي زأفجٛياْ تٛضؼيٗ ِاِٛض تٗ تحميً پػ اظ وؽط وؽٛضات لأٔٛي (ِاٌيات ٚ
تاظٔفؽتگي) جٙت پطزاذت وٍيٗ ٘عيٕٗ ٘اي تحميٍي اظ لثيً(ـٙطيٗ ِ ،مطضي ٘ ،عيٕٗ وتاب٘ ،عيٕٗ تيّٗ ،
چاپ ضؼاٌٗ  ٚتٍيظ ٘ٛاپيّا  ،جٙت زأفجّ٘ ،ٛؽط  ٚفطظٔساْ تٛضؼيٗ  )... ٚاظ عطيك زأفگاٖ ِحً ذسِت زض
اذتياض ظاضت ِتثٛع لطاض ِي گيطز  ٚزض لٛضتي وٗ حمٛق ِ ٚعاياي تٛضؼيٗ پػ اظ وؽط ِاٌيات  ٚتاظٔفؽتگي
تىافٛي ٘عيٕٗ ٘اي فٛق ايشوط ضا ّٕٔايس ِا تٗ اٌتفاٚت آْ اظ ِحً اػتثاض ٚظاضت پطزاذت ذٛا٘س ـس.
 .٢,١۵وٍيٗ ٘عيٕٗ ٘اي ِطتٛط تٗ ِمطضي  ،ـٙطيٗ ٘ ،عيٕٗ وتاب٘ ،عيٕٗ تٍيظ زأفجّ٘ ٚ ٛطا٘اْ ٘ ،عيٕٗ تيّٗ ٚ
چاپ ضؼاٌٗ  ... ٚتٛضؼيٗ ٘ايي وٗ ضاتغٗ اؼترساِي ٔساضٔس تؼٙسٖ ٚظاضت ذٛا٘س تٛز.
تثمطٖ :زض ذمٛق افطازي وٗ ضاتغٗ اؼترساِي زاـتٗ  ٚاظ ؼمف ِاِٛضيت آِٛظـي اؼتفازٖ ّٔٛزٖ  ٚتٛضغ
ايفاْ تٗ اتّاَ ٔطؼيسٖ تاـس اظ ظِاْ اتّاَ ِاِٛضيت آِٛظـي تا ظِاْ اتّاَ تٛضغ ِحً تاِيٓ ٘عيٕٗ ٚظاضت
ِتثٛع ذٛا٘س تٛز.
 .٣,١۵پطزاذت ٘عيٕٗ ٘اي ضياٌي ِ ٚؼازي ضياٌي ٘عيٕٗ ٘اي اضظي زٚضاْ تحميً تٛضؼيٗ ٘اي ؼايط زؼتگا٘ٙا تٗ
ػٙسٖ زؼتگاٖ تٛضغ زٕ٘سٖ ٘ ٚعيٕٗ ٘اي اضظي تٕاتط ِٛضز تٗ ػٙسٖ ٚظاضت تٙساـت ،زضِاْ  ٚآِٛظؾ پعـىي
ذٛا٘س تٛز .
 .4,١۵پطزاذت ٘عيٕٗ ٘اي اضظي ضياٌي ِتؼٍمٗ تٗ تٛضؼيٗ  ٚذأٛازٖ ٚي تط اؼاغ ِمٛتات ٘يات ِحتطَ
زٌٚت،زؼتٛض اٌؼًّ تأه ِطوعي جّٛٙضي اؼالِي ايطاْ ِغاتك ِٛافمتٕاِٗ ضزيف تٛزجٗ ٘ط ؼاي ذٛا٘س تٛز.
٘ .۵,١۵عيٕٗ اضظي ػال ٖٚتط تٛضؼيٗ تٗ ّ٘ؽط  ٚحساوثط ؼٗ فطظٔس تؼٍك ِي گيطز.
ايٓ آييٓ ٔاِٗ زض ِ١۵ازٖ  ٩٨ ،تٕس  ٢٨ ٚتثمطٖ تٗ پيفٕٙاز ـٛضاي اجطايي تٛضغ تٗ تمٛية ضؼيس.
زوتط ٌٕىطأي
ٚظيط تٗزاـت ،زضِاْ  ٚآِٛظؾ پعـىي

