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ػٕٛاْ لبٔ:ْٛ

ِتٓ لبٔ:ْٛ

٘عف (اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

٘عف وٍي :
ٚؾاؼت ثٙعانت ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ثب تٛخٗ ثٗ ٔيبؾ٘بي آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ظؼ ؼاقتبي وّه ثٗ
تبِيٓ ٔيؽٚي أكبٔي ِتؼٙع ِ ٚتطًى ِٛؼظ ٔيبؾ ظأهگب٘ٙبي ٚاثكتٗ  ٚنٕبضت ٔ ٛآٚؼيٙبي ػٍّي  ٚآنٕبئي ثب آضؽيٓ تدؽثيبت
وهٛؼ ٘بي ضبؼخي ظؼ ؾِيٕٗ ٘بي ِطتٍف ػٍّي  ٚتطًًي  ٚاِىبٔبت ِٛقكبت آِٛؾل ػبٌي ِؽثٔ ٚ ْٗٛيؿ أتمبي فٓ آٚؼي
ٔٛيٓ ثٗ ظاضً وهٛؼ  ٚثٗ ِٕظٛؼ تالل ظؼ خٙت ضٛظ وفبّٔٛظْ خبِؼٗ ػٍّي العاَ ثٗ اػؿاَ ظأهدٛيبْ ظؼ ظٚؼٖ ٘بي ثٍٕع ِعت ٚ
وٛتبٖ ِعت ثؽ اقبـ لبٔ ْٛاػؿاَ ظأهد ٛثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ ِ ٚمؽؼات نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ  ٚظقتٛؼ اٌؼًّ اخؽائي ِي ّٔبيعوٗ
آييٓ ٔبِٗ آْ ثؽ اقبـ ايً  ١٣٨لبٔ ْٛاقبقي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ تعٚيٓ گؽظيعٖ اقت.
ظٚؼٖ ٘بي ثٍٕع ِعت
٘عف :
ثٗ ِٕظٛؼ تبِيٓ وبظؼ ٘يبت ػٍّي  ٚؼاٖ أعاؾي ظٚؼٖ ٘ب ي جظيع  ٚؼنتٗ ٘بي ضبو ظؼ ظأهگب٘ٙبي ػٍ َٛپؿنىي ،ظأهد ٛظؼ
ِمٓغ ظوتؽاي  Ph.Dثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ اػؿاَ ِي گؽظظ.

ِبظٖ ( ١اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ؼنتٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ:
 . ١٫١ظأهگب٘ٙبي ػٍ َٛپؿنىي ِٛٚقكبت ٚاثكتٗ ٍِؿَ ثٗ اػالَ ؼنتٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ضٛظتبپبيبْ ظي ِبٖ ٘ؽ قبي ثبنؽايّ
غيً ِي ثبنٕع :
 . ١٫١٫١اػؿاَ يؽفبً ظؼ ؼنتٗ ٘بيي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ اِىبْ اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ؼنتٗ ظؼ ظاضً وهٛؼ ٚخٛظ ٔعاؼظِ .گؽ ايٕىٗ ظؽفيت
پػيؽل ظأهگب٘ٙب ظؼ ؼنتٗ ِػوٛؼ ْي  ۵قبي آتي وّتؽ اؾ ٔيبؾ وهٛؼ ثبنع  ٚايٓ اِؽ ثٗ تبييع نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثؽقع.
 . ١٫١٫٢اػالَ ٔيبؾ ظأهگب٘ٙب ثبيكتي خٙت ؼنتٗ ٘بيي ثبنع وٗ ظأهگبٖ ِػوٛؼ لًع ؼاٖ أعاؾي  ٚقؽِبيٗ گػاؼي ظؼ آْ ؼنتٗ
ؼا ظانتٗ  ٚثؽ اقبـ اٌٛٚيت ٘بي وهٛؼٔٚيبؾ٘بي ِٕٓمٗ اي ثٛظٖ ٚايٓ اِؽ ثٗ تبييع نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثؽقع.
ٚع ظاؼٔع ثب تمجً پؽظاضت ِؼبظي ؼيبٌي ٘ؿيٕٗ ٘بي ثٛؼـ ِي تٛإٔع
تجًؽٖ :قبيؽ ظقتگب٘ٙب وٗ ؼنتٗ ٘بي ِؽتجّ ثب ٚؾاؼت ِتت
ؼنتٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ضٛظ ؼا ثٗ ايٓ ٚؾاؼت اػالَ ّٔبيٕع.
 . ١٫٢ؼنتٗ ٘ب  ٚقّٙيٗ قبٌيبٔٗ ٘ؽ ظأهگبٖ ظؼ اٌٚيٓ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ٘ؽ قبي ظؼ ٚؾاؼت ِتجٛع ثؽؼقيًِٛ ،ة  ٚثٗ
ظأهگبٖ ِؽث ْٗٛاػالَ ِي گؽظظ

ِبظٖ ( ٢اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

 نؽايّ ػِّٛي ِتمبَيبْ اػٓبي ثٛؼـ:ِتمبَيبْ ثبيع ٚاخع نؽايّ ػِّٛي غيً ثبنٕع:
 . ٢٫١ظاؼا ثٛظْ َٛاثّ آئيٓ ٔبِٗ خػة اػُبي ٘يبت ػٍّي ًِٛة نٛؼاي ػبٌي أمالة فؽٕ٘گي ِٛؼش ٨6/4/١٩
تجًؽٖ :ثب تٛخٗ ثٗ لبٔ ْٛثؽٔبِٗ چٙبؼَ تٛقؼٗ التًبظي ،اختّبػي ،قيبقي وهٛؼ ٚلبِٔ ْٛعيؽيت ضعِبت وهٛؼي ثٗ نّبؼٖ
ِٛ ٣٨۵/١0٩740ؼش ًِٛ ١٣٨6/7/٢4ة ِدٍف نٛؼاي اقالِي ،اػٓبي ثٛؼـ ِ ٚبِٛؼيت آِٛؾني ثٗ وبؼِٕعاْ ظقتگب٘ٙبي
اخؽائي خٙت اضػ ِعؼن ظأهگب٘ي ِّٕٛع ِي ثبنع.
 . ٢٫٢ظاؼا ثٛظْ ِعؼن تسًيٍي زعالً وبؼنٕبقي اؼنع يب ظوتؽاي ػِّٛي پؿنىي ،ظٔعأپؿنىي ،ظاؼٚقبؾي ،ػٍَٛ
آؾِبيهگب٘ي  ٚظاِپؿنىي
 .٢٫٣قٓ ِتمبَيبْ ظؼ ؾِبْ ظؼ ضٛاقت ثٛؼـ ثبيكتي زعاوثؽ  ٣۵قبي ثبنع.
تجًؽٖ:زعاوثؽ قٓ ثٛؼقيٗ ٘ب ثؽ زكت ِٛؼظ ِي تٛأع ثٗ نؽذ غيً افؿايم يبثع  ٚظؼ ٘ؽ زبي ٔجبيع ثيم اؾ40قبي ثبنع.
اٌف-اػُبي ٘يبت ػٍّي ظأهگب٘ٙب يه قبي ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي ضعِت اػُ اؾ پيّبٔي يب ؼقّي .
ة-ظاؼٔعگبْ وبؼت پبيبْ ضعِت ٚظيفٗ ػِّٛي ِؼبظي ْٛي ضعِت (زعاوثؽ ظ ٚقبي ).
ج -نؽوت وٕٕعگبْ ظؼ خج٘ ٗٙبي خٕگ تسّيٍي ،يه قبي ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي زُٛؼ ظاٍْٚجبٔٗ ظؼ خج.ٗٙ
ظ-آؾاظگبْ خٕگ تسّيٍي ،يه قبي ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي اقبؼت.
ِ .٢٫4تمبَيبْ غوٛؼ ثبيع ظاؼاي وبؼت پبيبْ ضعِت ٔظبَ ٚظيفٗ يب ِؼبفيت تسًيٍي ٚيب وبؼت ِؼبفيت ظائُ  ٚيب ظفتؽچٗ آِبظٖ ثٗ
ضعِت وٗ ٍِٙت آْ تب تبؼيص تًٛيت ثٛؼـ ِٕمُي ٔگؽظيعٖ ،ثبنٕع.
تجًؽٖ:چٕبٔچٗ ظؼ تبؼيص اػؿاَ ِ،تمبَي ظؼ زبي أدبَ ضعِت ٚظيفٗ ػَّٛي ثبنع ٚؾاؼت ِتجٛع ظؼ چبؼچٛة لبٔٚ ْٛظيفٗ ػِّٛي
ٔكجت ثٗ تؽضيى ٚي العاَ ضٛا٘ع ّٔٛظ.
ِ .٢ ,۵تمبَيبْ ِٔٛث ْجك ايالزيٗ لبٔ ْٛاػؿاَ ظأهد ٛثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ ًِٛة ِ 7٩/١٢/١4دٍف نٛؼاي اقالِي ثب ؼػبيت
ِفبظ ِبظٖ  ١٨لبٔ ْٛگػؼ ٔبِٗ ِدبؾ ثٗ اػؿاَ ِي ثبنٕع

يٓ ٔبِٗ ٘ب )
ِبظٖ ( ٣اؾ آي

نؽايّ اضتًبيي اػٓبي ثٛؼـ .
ِتمبَيبْ ثبيع ٚاخع نؽايّ اضتًبيي غيً ثبنٕع:
ِ . ٣٫١سً انتغبي ثىبؼ ِتمبَيبْ ظؼ يٛؼت اقتطعاَ ؼقّي ٔجبيع ثب ِٛقكٗ ِؼؽف ِتفبٚت ثبنع.
ِ . ٣٫٢تمبَيبْ ٔجبيع ثٗ ِؤقكٗ يب ظقتگبٖ ظيگؽي غيؽاؾِسً قّٙيٗ لجٌٛي  ٚيب ِٛقكٗ ِؼؽف تغ٘ع ضعِت ظانتٗ ثبنٕع ٚ
ِسً تؼٙع ِتمبَيبْ ثؽاي اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ ظاضً ظؼِمٓغ وبؼنٕبقي اؼنع ٔجبيع ِتفبٚت ثب ِسً قّٙيٗ لجٌٛي ظؼ ِمٓغ
ظوتؽا ثبنع.
 . ٣٫٣ظاؼٔعگبْ ِعاؼن ظوتؽاي تطًًي ( ٚ )Ph.Dظأهدٛيبْ نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ٘بي ظوتؽاي تطًًي ()Ph.Dيب ظقتيبؼي
ِدبؾ ثٗ نؽوت ظؼ آؾِِ ٚ ْٛؼؽفي خٙت اضػ ثٛؼـ ّٔي ثبنٕع.
َٛ .4,٣اثّ  ٚنؽايّ ثؽگؿاؼي آؾِ ْٛثؽ اقبـ ًِٛثٗ قبٌيبٔٗ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ضٛا٘ع ثٛظ.
 . ٣٫٥پػيؽل ٔٙبيي  ٚاػٓبي ثٛؼـ ثٗ ِتمبَيبْ ِؼؽفي نعٖ تٛقّ ظأهگبٖ پف اؾ تبييع ٘يبت ِؽوؿي خػة ،ظؼ چبؼچٛة
ق نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي يٛؼت ِي پػيؽظ ٔ ٚمم ظأهگبٖ يؽفبً
َٛاثّ نٛؼا  ٚاؾ ْؽي
ِؼؽفي افؽاظ ثٗ ٚؾاؼت ِتجٛع ِي ثبنع.
 . ٣٫٦قّٙيٗ ٘بي پػيؽل ظؼ آؾِ( ْٛقّٙيٗ آؾاظ  ٚقّٙيٗ ِؽثي) ثؽ اقبـ ًِٛثبت قبالٔٗ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ِي ثبنع
اٌف – ظاٍْٚت ِؽثي ثٗ نطًي اْالق ِي گؽظظ وٗ ػُ٘ ٛيبت ػٍّي ؼقّي يب پيّبٔي ظأهگبٖ ِؼؽف ثبنع.
ة -ظاٍْٚجبٔي وٗ ِهّٛي ثٕع اٌف ّٔي نٔٛع ثبيع اؾ قّٙيٗ آؾاظ اقتفبظٖ ّٔبيٕع .
 . ٣٫7ثيكت ظؼيع(  )%٢0اؾ قّٙيٗ ٘بي فٛق وٗ زع ًٔبة ّٔؽٖ ػٍّي الؾَ ؼا وكت وؽظٖ ثبنٕع ،ثؽ اقبـ ًِٛثٗ ِدٍف
نٛؼاي اقالِي ِطتى قّٙيٗ ؼؾِٕعگبْ ،خبٔجبؾاّْ٘ ،كؽاْ  ٚفؽؾٔعاْ خبٔجبؼاْ ثبالي پٕدبٖ ظؼيع  ،آؾاظگبْ  ،فؽؾٔعاْ ٚ
ّ٘كؽاْ نٙعا ِي ثبنع.
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 . ٣٫٨زع ًٔبة پػيؽل ثؽاي قّٙيٗ ِؽثيبْ ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت ٚاثكتٗ ثٗ ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ٚ
قّٙيٗ ؼؾِٕعگبْ ،اضػ ٘( %٨0هتبظ ظؼوظ ) ّٔؽٖ آضؽيٓ فؽظ پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ قّٙيٗ آؾاظ ِي ثبنع.
٘ . ٣٫٩ؽظأهگبٖ ِدبؾ ِي ثبنع اؾ قّٙيٗ تؼييٓ نعٖ ظؼ٘ؽؼنتٗ  % ۵0ؼا ثع ْٚنؽوت ظؼ آؾِ ْٛخٙت اػٓبي ثٛؼـ ٚتًٛيت
ٔٙبيي ظؼنٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثٗ ِؽوؿضعِبت آِٛؾني ِؼؽفي ّٔبيع ِتمبَيبْ ػال ٖٚثؽازؽاؾ نؽايّ ػِّٛي  ٚاضتًبيي
ثبيكتي ظاؼاي يىي اؾ نؽايّ غيً ثبنٕع :
 . ٣٫٩٫١اقتؼعاظ٘بي ظؼضهبْ ثٗ اقتٕبظ آييٓ ٔبِٗ تكٙيالت آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚؼفب٘ي ٚيژٖ اقتؼعاظ٘بي ظؼضهبْ.
ِ . ٣٫٩٫٢ؽثيبْ آِٛؾني ظأهگب٘ٙب وٗ ّٔ % ٨0ؽٖ اؼتمبء ؼا وكت ّٔٛظٖ ثبنٕع.
 . ٣٫٩٫٣افؽاظي وٗ ظؼ پكت ٘بي ػٍّي -اخؽائي ظاؼاي ضعِبت اؼؾٔعٖ ثبنٕع (.ثب تبييع  ٚتهطيى نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ٚؾاؼت
ِتجٛع )
تجًؽٖ :زٛؾٖ قتبظي ٚؾاؼت ثٙعانت  ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ِي تٛأع ثؽ اقبـ ًِٛثٗ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ظؼ ٘ؽ قبي
قّٙيٗ اي اؾ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ظؼيبفت وؽظٖ  ٚثؽ اقبـ ثٕع  ٣, ٩ػًّ ّٔبيع.
ِ . ٣٫١0ؽخغ ٔظبؼت ثؽ زكٓ أدبَ ِؽازً اػٓبي ثٛؼـ ٚ،ؾاؼت ِتجٛع ضٛا٘ع ثٛظ  ٚظؼ يٛؼتيىٗ ظؼ ٘ؽ ِؽزٍٗ ِهطى گؽظظ وٗ
ؼٔٚع فٛق ظؼ ِؼؽفي افؽاظ اؾ قٛي ظأهگبٖ ؼػبيت ٔگؽظيعٖ اقت ثٛؼـ اػٓبئي ٌغِ ٛي گؽظظ  ٚاؾ قّٙيٗ ظأهگبٖ ظؼ قبي آتي
وبقتٗ ِي نٛظ.
. ٣٫١١ثٛؼـ ّ٘ؽاٖ ثٗ انطبيي تؼٍك ِي گيؽظ وٗ:
اٌف ِ:عت تسًيً ثٛؼقيٗ ثب ِعت ثٛؼـ ّ٘كؽّ٘طٛأي ظانتٗ ثبنع  ٚزعاوثؽ ِ ٦بٖ پف اؾ اتّبَ ثٛؼـ ثٛؼقيٗ ايٍي
تسًيً ٚي ثٗ اتّبَ ثؽقع.
ة:اػالَ ٔيبؾ اؾ يىي اؾ ظأهگب٘ٙبي ػٍ َٛپؿنىي  ٚيب ِؽاوؿ تبثؼٗ ٚؾاؼت ِتجٛع (ّ٘بٕ٘گ ثب ِسً تؼٙع ضعِت ثٛؼقيٗ ايٍي)
ؼا اضػ ّٔبيع.
ج :نؽايّ ػِّٛي ِتمبَيبْ ِٕعؼج ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ؼا ظانتٗ ثبنع.
تجًؽٖ -اػٓبي ٔٙبيي ثٛؼـ ّ٘ؽاٖ ِِٕٛ ،ثٗ تًٛيت نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ٚؾاؼت ِتجٛع ِيجبنع
ِبظٖ ( 4اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

قبيؽ نؽايّ اػؿاَ ظأهدٛ
ِ .١,4عت اػتجبؼ ثٛؼـ اؾ تبؼيص ِٛافمت ٔٙبيي زعاوثؽ ثٗ ِعت  ٢قبي ِي ثبنع.
 .٢,4ازؽاؾ زع ًٔبة ّٔؽٖ ؾثبْ ظؼ آؾِْ IELTS ْٛي قبي اٚي َؽٚؼي ِي ثبنع ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼت ثٛؼـ فؽظ ٌغِ ٛي گؽظظ.
تجًؽٖ :ظؼ ضًٛو ظأهگب٘ٙبيي وٗ ّٔؽٖ ؾثبْ ِٛؼظ ظؼضٛاقت آٔٙب ثيم اؾ زعًٔبة تؼييٓ نعٖ ايٓ ٚؾاؼت ِي ثبنع .ثٛؼـيٗ
ٍِؿَ ثٗ اضػ ّٔؽٖ ِٛؼظ ٔظؽ ظأهگبٖ ِسً تسًيً لجً اؾ اػؿاَ ِي ثبنع
 .٣,4ثؽاي پػيؽفتٗ نعگبْ ٔٙبيي تؼييٓ ٔٛع ثٛؼـ ،گؽايم تسًيٍي  ،وهٛؼ  ٚظأهگبٖ ِسً تسًيً ثب أتطبة  ٚتبييع ظأهگبٖ
ِسً تؼٙع ضعِت ِ ٚؽوؿ ضعِبت آِٛؾني(ثؽ اقبـ َٛاثّ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ) ضٛا٘ع ثٛظ.
 .4,4أتطبة وٍيٗ ِتمبَيبْ ثؽ اقبـ ثٕع ِ ٤ ٚ ٣بظٖ  ٥آييٓ ٔبِٗ تهىيً ٘يبت ػبٌي خػة اػُبي ٘يبت ػٍّي ظأهگب٘ٙب ٚ
ِؽاوؿ آِٛؾل ػبٌي وهٛؼ ًِٛة نٛؼاي ػبٌي أمالة فؽٕ٘گي ضٛا٘ع ثٛظ

ِبظٖ ( ۵اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظٚؼٖ ظوتؽاي ِهتؽن
ثٗ ِٕظٛؼ تٛإّٔعي ظأهگب٘ٙبي ػٍ َٛپؿنىي ظاضً وهٛؼ  ٚثؽلؽاؼي اؼتجبِ ػٍّي ِٛثؽ خٙت ثٙؽٖ ِٕعي اؾتدؽثيبت قبيؽ
وهٛؼ٘ب ظؼ ؼنتٗ ٘بيي وٗ ظأهگب٘ٙبي ػٍ َٛپؿنىي ظاضً ٔيبؾ ظاؼٔع،ظٚؼٖ ٘بي ظوتؽاي ِهتؽن ثؽٔبِٗ ؼيؿي ِي نٔٛع.
 . ٥٫١نؽايّ أؼمبظ لؽاؼ ظاظ :
 . ٥٫١٫١ظأهگب٘ٙبي ظاضً وهٛؼ ِي تٛإٔع پف اؾ اضػ ِدٛؾ اؾ نٛؼاي ٔظبؼت ،اؼؾنيبثي  ٚگكتؽل ظأهگب٘ٙبي ػٍَٛ
پؿنىي ثب ظأهگب٘ٙب ِ ٚؽاوؿ ِؼتجؽ ضبؼج ِهبؼوت ّٔبيٕع.
 . ٥٫١٫٢ظأهگب٘ٙب ِ ٚؽاوؿ ػٍّي ضبؼخي ْؽف لؽاؼظاظ ثبيكتي ِؼتجؽ ِٛ ٚؼظ تبييع ٚؾاؼت ِتجٛع ثبنٕع.
 . ٥٫١٫٣لؽاؼظاظ تؽثيت ظأهد ٛثؽ اقبـ فؽَ لؽاؼظاظي وٗ اؾ ْؽيك ٚؾاؼت ِتجٛع اػالَ ِي گؽظظّ٘ ٚچٕيٓ تٛافك قٗ خبٔجٗ
ظأهگبٖ ظاضً  ٚضبؼج ِ ٚؽوؿ ضعِبت آِٛؾني ِٕؼمع ِي نٛظ.
 . ٥٫١٫٤تؽثيت ظأهد ٛظؼ ؼنتٗ ٘بيي يٛؼت ِي گيؽظ وٗ ظؼ اٌٛٚيت ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت تسميمبتي تؽثيت وٕٕعٖ ظاضً ثٛظٖ
ٚظؼ ظاضً وهٛؼ ثؽگؿاؼ ّٔي گؽظظ  ٚايظؽفيت پػيؽل ظأهگب٘ٙب ظؼ ؼنتٗ ِػآٚؼ ْي  ٥قبي آتي وّتؽ اؾ ٔيبؾ وهٛؼ ثبنع  ٚايٓ
اِؽ ثٗ تبييع نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثؽقع.
 . ٥٫١٫٥ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي ِهتؽن ثبيكتي زعالً  % ٥0ظٚؼٖ ؼا ظؼ ظاضً وهٛؼ ثگػؼإٔعِ ٚعت زُٛؼ ظأهد ٛظؼ ضبؼج ثب
ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ْٛي ظٚؼٖ ثٛؼـ ٘بي وٛتبٖ ِعت زعاوثؽ ظ ٚقبي ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ:ظؼ يٛؼت ظػٛت اؾ اقبتيع ضبؼخي ِّىٓ اقت وً ظٚؼٖ ظؼ ظاضً وهٛؼ ثؽگؿاؼ گؽظظ.
 . ٥٫١٫١خٍكٗ ظفبع اؾ پبيبْ ٔبِٗ ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ثؽگؿاؼ ِ ٚعاؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأهد ٛتٛقّ ظأهگبٖ ِجعا يبظؼ ِيگؽظظ.
 . ٥٫٢نؽايّ تسًيً:
. ٥٫٢٫١ظاٍْٚجبْ ِتمبَي ٚؼٚظ ثٗ ايٓ ظٚؼٖ ثبيكتي ظاؼاي ثٛؼـ ثٍٕع ِعت تًٛيت نعٖ ظؼ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ(ِٓبثك
ِمؽؼات  ٚلٛأيٓ ِٛخٛظ ظؼ آئيٓ ٔبِٗ اػٓبي ثٛؼـ ضبؼج اؾ وهٛؼ) ثبنٕع.
 . ٥٫٢٫٢ظاٍْٚجبْ ثبيكتي زع ًٔبة ّٔؽٖ ؾثبْ ِٛؼظ ٔيبؾ خٙت ثٛؼـ ثٍٕع ِعت ؼا وكت ّٔبيٕع.
 . ٥٫٢٫٣ثؽٔبِٗ ِؽزٍٗ آِٛؾني َِٛٛ ٚػبت ثؽٔبِٗ ظؼقي ثبيكتي ثٗ تبييع ِؽوؿ ضعِبت آِٛؾني ثؽقع.
تجًؽٖ  -١ظؼ ِؽزٍٗ آِٛؾني ظؼ يٛؼتي وٗ ٔيبؾ ثٗ تعؼيف ثؽضي اؾ ظؼٚـ تٛقّ اقتبظاْ ضبؼخي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع  ،ظأهگبٖ
يب ِٛقكٗ ػٍّي ِؼتجؽ ضبؼخي ثبيكتي اِىبْ اػؿاَ اقتبظ ِؽث ْٗٛؼا ثٗ ايؽاْ فؽاُ٘ ّٔبيع٘ .ؿيٕٗ ثٍيّ  ٚاقىبْ اقتبظ
ضبؼخي ثٗ ػٙعٖ ظأهگبٖ ِجعاء ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ ِ -٢جبزثي وٗ ثؼٕٛاْ پيم ٔيبؾِؽزٍٗ پژ٘ٚهي ِسكٛة ِيگؽظٔع ثبيكتي تٛقّ ظأهگبٖ يب ِٛقكٗ ػٍّي ِؼتجؽ
ضبؼخي ظؼ ِؽزٍٗ پژ٘ٚهي تعؼيف نٔٛع.
 .4,٢,۵پف اؾ اتّبَ ظٚؼٖ آِٛؾني ،اِتسبْ خبِغ ثؽ اقبـ ِمؽؼات ٚؾاؼت ِتجٛع ثؽگؿاؼ نعٖ  ٚپػيؽفتٗ نعگبْ ِيتٛإٔع ِؽزٍٗ
پژ٘ٚهي ؼا آغبؾ ّٔبيٕع.
 .۵,٢,۵پبيبْ ٔبِٗ ظٚؼٖ تست ٔظؽ ِهتؽن ظ ٚاقتبظ ؼإّ٘ب(يه ٔفؽ اؾ ظأهگبٖ ظاضً  ٚيه ٔفؽ اؾ ظأهگبٖ ضبؼج) اؼائٗ  ٚأتطبة
َِٛٛع ٔ ٚس ٖٛأدبَ آْ ثؽ اـاـ ِٛافمت ْؽفيٓ يٛؼت ضٛا٘ع گؽفت.
 .6,٢,۵وٍيٗ ِمبالت ِؽث ِٛثٗ پبيبْ ٔبِٗ ِي ثبيكت ثب ٔبَ ٘ؽ ظ ٚظأهگبٖ يب ِٛقكٗ ايؽأي  ٚضبؼخي ،اقتبظاْ ؼإّ٘ب ٚ
ظأهد ٛثٗ أتهبؼ ثؽقع.
 . ٥٫٢٫7وٍيٗ زمٛق وكت نعٖ اؾْؽيك پبيبْ ٔبِٗ ِتؼٍك ثٗ ْؽفيٓ ِي ثبنع.
 .٨,٢,۵تبِيٓ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽازً آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ظٚؼٖ ظوتؽا ثب تٛافك ظ ٚظأهگبٖ ظاضً  ٚضبؼج  ٚثؽ اقبـ لؽاؼظاظ قٗ
خبٔجٗ ِي ثبنع.
 .٩,٢,۵ظأهد ٛظؼ ِؽزٍٗ پژ٘ٚهي ٍِؿَ ثٗ اؼائٗ پػيؽل زعالً يه ِمبٌٗ اؾ ِدالت ّٔبيٗ نعٖ ظؼثبٔىٙبي اْالػبتي ِؼتجؽ خٙت
وكت ِدٛؾ ظفبع اؾ پبيبْ ٔبِٗ ِي ثبنع.

آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور
٘ .٣,۵ؿيٕٗ ٘بي ظٚؼٖ:
 . ٥٫٣٫١ثٗ ظأهد ٛثبثت ٘ؽ ثبؼ اػؿاَ يه ثٍيّ ؼفت ٚثؽگهت ثٗ وهٛؼِٛؼظٔظؽ(خّؼب ظٛٔ ٚثت ) تؼٍك ِيگيؽظ.
تجًؽٖ :ظؼ يٛؼت َؽٚؼت  ٚثب تبييع ظأهگبٖ ِجعاء ،اقتفبظٖ اؾ ثٍيّ ثيم اؾ ظٛٔ ٚثت پف اؾ ِٛافمت نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ٔيؿ
اِىبْ پػيؽ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ظؼ ايٓ يٛؼت ٘ؿيٕٗ ِؽث ْٗٛتٛقّ ظأهگبٖ ِجعاء تبِيٓ ضٛا٘ع نع.
ِ . ٥٫٣٫٢مؽؼي ظأهد ٛظؼ ؾِبْ زُٛؼ ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثٗ يٛؼت اؼؾي  ٚثؽ اقبـ آضؽيٓ ًِٛثٗ ٘يبت ِستؽَ ٚؾيؽاْ پؽظاضت
ِي گؽظظ.
تجًؽٖ:ظؼ يٛؼتيىٗ ثٛؼقيٗ ؼاثٓٗ اقتطعاِي ظانتٗ ثبنع زمٛق ِ ٚؿايبي ٚي ظؼ ؾِبْ زُٛؼ ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ پف اؾ وكؽ
وكٛؼات لبٔٔٛي ثٗ زكبة ِتّؽوؿ ٚؾاؼت ِتجٛع ٚاؼيؿ ِي گؽظظ.
 .٣,٣,۵ظؼيٛؼتيىٗ ثٛؼقيٗ ؼاثٓٗ اقتطعاِي ظانتٗ ثبنع ظؼ ؾِبْ زُٛؼ ظؼ ايؽاْ زمٛق ِ ٚؿايب ثٗ يٛؼت ؼيبٌي ثٗ ٔبِجؽظٖ
پؽظاضت ِي گؽظظ  ٚپؽظاضت اؼؾ ثٗ ٚي ِّٕٛع ِي ثبنع .
 . ٥٫٣٫٤اقتبظ ؼإّ٘بي ظاضً ظؼ ْٛي أدبَ ْؽذ  ٚؾِبْ ظفبع اؾ پبيبْ ٔبِٗ ِي تٛأع يىجبؼ اؾ ِؿايبي ثٍيّ ؼفت  ٚثؽگهت ٘ ٚؿيٕٗ
٘بي ِؽث ْٗٛثٙؽٖ ِٕع گؽظظ.
٘ . ٥٫٣٫٥ؿيٕٗ پبيبْ ٔبِٗ  ،وتبة ،ثيّٗ  ٚظؼِبْ ثؽ اقبـ ثطهٕبِٗ اؼؾي ٚؾاؼت ِتجٛع(ظؼ ضًٛو ظٚؼٖ ٘بي ظوتؽاي ِهتؽن)
لبثً پؽظاضت ِي ثبنع.
ٔ . ٥٫٣٫٦س ٖٛاخؽا  ٚپؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي ظٚؼٖ ظوتؽي ِهتؽن ثؽ اقبـ َٛاثّ ِ ٚمؽؼات ِؽثًِٛ ٚ ْٗٛثبت نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ
يٛؼت ضٛا٘ع گؽفت.
ِبظٖ ( 6اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظٚؼٖ ٘بي وٛتبٖ ِعت
ِبظٖ  -6ظٚؼٖ تىّيٍيPh.D:
 . 6٫١نؽايّ ِتمبَيبْ:
اٌف –ِتمبَي ظأهدٛي ِمٓغ  PHDظأهگب٘ٙب يب ِٛقكبت ٚاثكتٗ ثٗ ٚؾاؼت ثٙعانت ثبنع.
تجًؽٖ  :ظأهدٛيبْ نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ِٛقكبت  ٚظأهگب٘ٙبي غيؽ ٚاثكتٗ ثٗ ٚؾاؼت ِتجٛع ظؼ يٛؼتي اِىبْ اقتفبظٖ اؾ
ظٚؼٖ ِػوٛؼ اؾ ْؽيك اػتجبؼات ايٓ ٚؾاؼت ؼا ظاؼٔع وٗ يب ثٛؼـ ظاضً ٚؾاؼت ِتجٛع ثٛظٖ يب ؼاثٓٗ اقتطعاِي ثب ظأهگب٘ٙب ٚ
ِٛقكبت ٚاثكتٗ ثٗ ايٓ ٚؾاؼت ظانتٗ ثبنٕع.
ة -گػؼأعْ اِتسبْ خبِغ
ج -تبييع قٓر ؾثبْ ظأهد ٛتٛقّ ظأهگبٖ ِسً تسًيً
ظ -ظانتٓ پػيؽل اؾ يىي اؾ ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت ِؼتجؽ ضبؼج اؾ وهٛؼ
ؼ ٚ ٖٚظأهىعٖ ِ ٚؼب ْٚآِٛؾني ظأهگبٖ ِؽث ٚ ْٗٛازؽاؾ يالزيتٙبي
٘ـ ـ تىّيً فؽَ تبييع پػيؽل تٛقّ اقتبظ ؼإّ٘ب ،گ
ػِّٛي ْجك َٛاثّ ِؽثْٗٛ
ؾِٛ-افمت ِسً ضعِت ظؼ ضًٛو ثٛؼقيٗ ٘بيي وٗ ؼاثٓٗ اقتطعاِي ظاؼٔع.
َٚ .٢,6ؼيت تسًيٍي:
 . ٦٫٢٫١ؾِبْ اقتفبظٖ اؾ ظٚؼٖ تىّيٍي ضبؼج اؾ وهٛؼ پف اؾ لجٌٛي ظؼ اِتسبْ خبِغ  ٚزعاوثؽ ِ ٦بٖ لجً اؾ اتّبَ ٍِٙت لبٔٔٛي
خٙت اظاِٗ تسًيً ثؽ اقبـ آئيٓ ٔبِٗ آِٛؾني ظٚؼٖ ظوتؽاي تطًًي ِي ثبنع  ٚظؼ يٛؼت اتّبَ ٍِٙت  ٚقٕٛات تسًيٍي
ظأهد ٚ ٛيب فؽاغت اؾ تسًيً  ٚاضػ ِعؼن اِىبْ اقتفبظٖ اؾ ظٚؼٖ ِػوٛؼ ٚخٛظ ٔعاؼظ.
ِ . ٦٫٢٫٢مؽؼي تسًيٍي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ظاضً  ٚظأهدٛيبْ ظاؼاي تؼٙع ػبَ ثٗ ِسٍ ضؽٚج اؾ وهٛؼ لٓغ  ٚثؽلؽاؼي ِدعظ
ِمؽؼي پف اؾ ثبؾگهت ظأهد ٛثٗ وهٛؼ ظؼ يٛؼت ػعَ اتّبَ تسًيً  ٚثؽاثؽ ثب َٛاثّ  ٚآئيٓ ٔبِٗ ِؽث ْٗٛضٛا٘ع ثٛظ.
 . ٦٫٢٫٣ظٚؼٖ تىّيٍي ضبؼج اؾ وهٛؼ خؿء قٕٛات تسًيٍي ظأهدِ ٛسكٛة ِي گؽظظ.
ٍِٙ .4,٢,6ت اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ وٛتبٖ ِعت يه قبي ِي ثبنع .۵,٢,6 .زعاوثؽ ِعت ثٛؼـ ِ 6بٖ ِي ثبنع.
ِ .6,٢,6عت ثٛؼـ وٛتبٖ ِعت اؾ ِعت ثٛؼـ ظاضً وكؽ ِي گؽظظ  ٚظؼ يٛؼتي وٗ ظأهدِ 6 ٛبٖ ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثبنع
زعاوثؽ  4قبي اؾ ِؿايبي ثٛؼـ ظاضً ثٙؽٖ ِٕع ضٛا٘ع نع.
 .٣,6تؼٙعات ٚؾاؼت ِتجٛع:
 . 6,٣,١پؽظاضت وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ظأهدٛيبْ ّ٘ ٚؽا٘بْ نبًِ ثٍيّ ؼفت  ٚثؽگهت ِ ٚمؽؼي ؾٔعگي  ٚثيّٗ ٘ ٚؿيٕٗ وتبة ثؽ
اقبـ ظقتٛؼ اٌؼًّ اؼؾي ٚؾاؼت ِتجٛع ًِٛ ٚثٗ ٘يبت ظٌٚت ظؼ ضًٛو ِمؽؼي ظأهدٛيبْ لبثً پؽظاضت ِي ثبنع.
تجًؽٖ :١ظؼ ِٛؼظ ِكتطعِيٓ قبيؽ ظقتگب٘ٙب پؽظاضت ِؼبظي ؼيبٌي اؼؾ ثٗ ػٙعٖ ظقتگبٖ ِؽث ْٗٛضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ :٢وٍيٗ زمٛق ِ ٚؿايبي افؽاظي وٗ ظؼ ايٓ ِعت اؾ ِبِٛؼيت آِٛؾني اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع ٔيؿ ثٗ زكبة ٚؾاؼت ٚاؼيؿ ِي
گؽظظ . 6,٣,٢ .ثبثت ايٓ ظٚؼٖ ٘يچگ ٗٔٛنٙؽيٗ اي ثٗ ظأهگبٖ ضبؼج پؽظاضت ٔطٛا٘ع نع.
 .4,6اؼائٗ گؿاؼل :
 .١,4,6ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ِٛظف ٘كتٕع پف اؾ پبيبْ ظٚؼٖ ظؼ ضبؼج ثٗ وهٛؼ ِؽاخؼت  ٚگؿاؼل خبِؼي اؾ فؼبٌيت ٘بي ػٍّي ٚ
گٛا٘ي پبيبْ ظٚؼٖ ؼا ثب تبييع ّٔبيٕعگي ػٍّي ظؼ وهٛؼ ِؽث ْٗٛثٗ ِؽوؿ ضعِبت آِٛؾني اؼائٗ ظٕ٘ع.
 .٢,4,6ظأهدٛيبْ ِي ثبيكت پبيبْ ٔبِٗ ضٛظ ؼا اةقؽپؽقتي اقتبظاْ ؼإّ٘ب ظؼ ِسً ايٍي آِٛؾل ضٛظ ظؼ ظاضً أدبَ ظٕ٘ع.

ِبظٖ ( 7اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ِبظٖ  -7ظٚؼٖ تىّيٍي فٛق تطًى:
 . 7٫١ظقتيبؼاْ فٛق تطًى وٗ تؼٙع ضٛظ ؼا ثٗ يٛؼت ػُ٘ ٛيبت ػٍّي قپؽظٖ أع  ٚظؼ اِتسبْ ثٛؼظ فٛق تطًى ّٔؽات ثؽتؽ ؼا
اضػ ّٔبيٕع ِي تٛإٔع اؾ ثٛؼـ ظٚؼٖ تىّيٍي فٛق تطًًي زعاوثؽ ثٗ ِعت نم ِبٖ ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
 .٢,7اػٓبي ثٛؼـ ثٗ ايٓ افؽاظ ثؽ اقبـ ِؼؽفي ظثيؽضبٔٗ نٛؼاي آِٛؾل پؿنىي  ٚتطًًي  ٚپف اؾ تًٛيت نٛؼاي اخؽائي
ثٛؼـ ِيكؽ ِي ثبنع.
ِ . 7٫٣تمبَيبْ ايٓ ظٚؼٖ ثبيكتي ظؼ ؾِبْ اػٓبي ثٛؼـ ضعِت ضٛظ ؼا ثٗ يٛؼت ػُ٘ ٛيبت ػٍّي نؽٚع ّٔٛظٖ ثبنٕع.
تجًؽٖ  :ظؼ ضًٛو اػُبي ٘يبت ػٍّي ؼقّي  ٚپيّبٔي ْؽذ َِٛٛع ظؼ نٛؼا پف اؾ ِؼؽفي ظثيؽضبٔٗ ِؽث ْٗٛثالِبٔغ اقت
ٌيىٓ ظؼ ضًٛو اػُبي ٘يبت ػٍّي ِتؼٙع ضعِت ثبيكتي ِ 6بٖ اؾ ضعِت ايهبْ ثٗ يٛؼت ٘يبت ػٍّي گػنتٗ ثبنع ٚ
ظاؼاي ٔبِٗ زكٓ أدبَ وبؼ اؾ ِسً ضعِت ثبنٕع.
 .4,7ثبثت ظٚؼٖ ِػوٛؼ ٘يچگ ٗٔٛنٙؽيٗ اي ثٗ ظأهگبٖ ضبؼج اؾ وهٛؼ پؽظاضت ٔطٛا٘ع نع.
 .۵,7تبييع پػيؽل اضػ نعٖ تٛقّ ظأهگبٖ  ٚقپؽظْ ٚثيمٗ ثٗ ظأهگبٖ ِسً ضعِت ثٗ ِٕظٛؼ أدبَ تؼٙعات ثٛؼـ اػٓبئي پف
اؾ ثبؾگهت اٌؿاِي ِي ثبنع.
 .6,7ازؽاؾ يالزيتٙبي ػِّٛي خٙت اػؿاَ افؽاظ َؽٚؼي ِي ثبنع.
 . 7٫7ظؼ ضًٛو افؽاظي وٗ ػُ٘ ٛيبت ػٍّي ؼقّي  ٚپيّبٔي ظأهگب٘ٙب ِي ثبنٕع  ٚخٙت ْي ايٓ ظٚؼٖ اؾ ِبِٛؼيت
ِتّؽن ٚؾاؼت ِتجٛع ٚاؼيؿ
ؾ
آِٛؾني اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع الؾَ اقت زمٛق ِ ٚؿايبي ايهبْ ظؼ ِعت اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ ثٗ زكبة
گؽظظ.

ِبظٖ ( ٨اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظٚؼٖ ٘بي وٛتبٖ ِعت خٙت اػُبي ٘يبت ػٍّي .١,٨نؽايّ ِتمبَيبْ :

آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور
 . ٨٫١٫١ػُ٘ ٛيبت ػٍّي ؼقّي يب پيّبٔي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ظأهگبٖ يب ِٛقكٗ ٚاثكتٗ ثٗ ٚؾاؼت ِتجٛع ثبنٕع
تجًؽٖ :١ظؼ ضًٛو اػُبء ٘يبت ػٍّي پيّبٔي ظاؼا ثٛظْ زعالً قٗ قبي قبثمٗ ضعِت اٌؿاِي ِي ثبنع.
تجًؽٖ :٢ظؼ ضًٛو افؽاظي وٗ وّتؽ اؾ قٗ قبي ضعِت وؽظٖ أع ظؼ يٛؼتيىٗ ظأهگبٖ ايهبْ ؼا تبييع وؽظٖ ِٛ ٚؼظ ٔيبؾ ظأهگبٖ
ثبنٕع ثب تًٛيت نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثالِبٔغ اقت .
 . ٨٫١٫٢زعالً ظاؼاي ِعؼن تطًى يب  PhDثبنٕع.
ْ . ٨٫١٫٣ي قٗ گػنتٗ اؾ ظٚؼٖ ٘بي ضبؼج اؾ وهٛؼ وٛتبٖ ِعت ٚفؽيت ِٓبٌؼبتي اقتفبظٖ ّٕٔٛظٖ ثبنٕع  ٚظؼ ضًٛو ثٛؼقيٗ
٘بي ثٍٕع ِعت اؾ ؾِبْ ِؽاخؼت ثٗ وهٛؼ ثؽاثؽ ِعت ثٛؼـ گػنتٗ ثبنع.
 .4,١,٨اؾ ٔظؽ فؼبٌيتٙبي ػٍّي  ٚتؼعاظ ِمبالت ظؼ ثيٓ اػُبي ٘يبت ػٍّي آْ ظأهگبٖ نبشو ِٛ ٚؼظ تبييع ظأهگبٖ ثبنع.
 .۵,١,٨ظٚؼٖ ظؼضٛاقتي ثؽ اقبـ ٔيبؾ  ٚاٌٛٚيت ٘بي وهٛؼ ثبنع (ثب تهطيى نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ٚؾاؼت ِتجٛع )
ٔ . ٨٫٢س ٖٛتطًيى قّٙيٗ ثٗ ٘ؽ ظأهگبٖ:
• ثٗ اؾاي  ٢0اٌي ٔ ۵0فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي يه ٔفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي  ۵0اٌي ٔ ١00فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍُي ظٔ ٚفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي  ١00اٌي ٔ ٢00فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي قٗ ٔفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي  ٢00اٌي ٔ 400فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي چٙبؼ ٔفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي 400اٌئ 600فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي پٕح ٔفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي 600اٌي ٔ ٨00فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي ٘فت ٔفؽ قّٙيٗ
• ثٗ اؾاي  ٨00اٌي ٔ ١000فؽ ػُ٘ٛيبت ػٍّي ٔٗ ٔفؽ قّٙيٗ
• ثيم اؾ ٔ ١000فؽ ػُ٘ ٛيبت ػٍّي ظٖ ٔفؽ قّٙيٗ
تجًؽٖ : ١ظؼ ِٛاؼظ ضبو ِٛ ٚؼظ ٔيبؾ وهٛؼ ثب ٔظؽ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ قّٙيٗ فٛق لبثً افؿايم اقت.
تجًؽٖ  :٢قّٙيٗ ٘ؽ قبي ِطتى ّ٘بْ قبي ثٛظٖ  ٚلبثً أتمبي ثٗ قبي ثؼع ّٔي ثبنع.
 . ٨٫٣پف اؾ تىٚيت ِٛاؼظ ظؼ نٛؼاي ثٛؼـ ظأهگبٖ ِ ٚؼؽفي افؽاظ َِٛٛع ظؼ نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ٚؾاؼت ِتجٛع ثؽؼقي ٚ
تًٛيت ِي گؽظظ ٍِٙت اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ اػٓبئي اؾ ؾِبْ تًٛيت نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثٗ ِعت يه قبي ِي ثبنع.
 .4,٨ازؽاؾ يالزيت ػِّٛي  ٚتبييع آْ تٛقّ ِؽاخغ غيًالذ ثؽاي ِتمبَيبْ اٌؿاِي اقت.
ْٛ .۵,٨ي ظٚؼٖ قٗ ِبٖ ِي ثبنع.
تجًؽٖ :ثبِٛافمت ؼيبقت ظأهگبٖ  ٚازؽاؾ نؽايّ غيً ْٛي ظٚؼٖ ثٗ ِعت قٗ ِبٖ (تب قمف نم ِبٖ) ثب ٔظؽ ؼئيف ِؽوؿ ضعِبت
آِٛؾني لبثً تّعيع ِي ثبنع:
اٌف -ظؼضٛاقت ثٛؼقيٗ  ٚاؼائٗ گؿاؼل ظٚؼٖ ثٗ ّ٘ؽاٖ ٔبِٗ اقتبظ ِؽثْٗٛ
ة -تب ييع ّٔبيٕعگي ػٍّي يب قفبؼت خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ظؼ وهٛؼ ِسً تسًيً
 . ٨٫٦پؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي ثٛؼـ ثؽ اقبـ ظقتٛؼاٌؼًّ پؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي اؼؾي  ٚؼيبٌي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ِي ثبنع
تجًؽٖ  :خٙت فؽؾٔعاْ ثبالي  ١٨قبي زّبيت ِبٌي أدبَ ّٔي گيؽظ.
 . ٨٫7ثٛؼقيٗ ٍِؿَ ثٗ قپؽظْ تؼٙع ِسُؽي (ثب َّبٔت يه ٔفؽ وبؼِٕع ؼقّي ظٌٚت ) ِي ثبل ظ  ٚپف اؾ اتّبَ ظٚؼٖ ثبيكتي
ثٗ وهٛؼ ِؽاخؼت  ٚثب ِؽوؿ ضعِبت آِٛؾني تكٛيٗ زكبة ّٔبيع پف اؾ ضعِت ثٗ ِيؿاْ  ٢ثؽاثؽ ِعت ثٛؼـ ثب اؼائٗ گٛا٘ي اؾ
ظأهگبٖ ٔكجت ثٗ اثٓبي قٕع تؼٙع العاَ ّٔبيٕع
ِبظٖ ( ٩اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

نؽايّ تجعيً ثٛؼـ ضبؼج ثٗ ظاضً (لجً اؾ اػؿاَ):
 . ٩٫١تجعيً ثٛؼـ ضبؼج ثٗ ظاضً ظؼ ّ٘بْ ؼنتٗ  ٚظؼ ِسعٚظٖ ظؽفيت ِبؾاظ ثب تًٛيت نٛؼاي اخؽائي ثٛؼـ ثالِبٔغ اقت.
 . ٩٫٢اضػ پػيؽل اؾ ظأهگبٖ ثؽ ػٙعٖ ظأهد ٛاقت.
 . ٩٫٣پؽظاضت نٙؽيٗ ثؽ ػٙعٖ ٚؾاؼت ِتجٛع اقت  .وٗ اؾ ِسً يؽفٗ خٛئي اؼؾي،ثٗ اقُ ظأهد ٛظؼ اضتيبؼ ظأهگبٖ لؽاؼ ِي
گيؽظ.

ِبظٖ ( ١0اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

تؼٙعات:
 . ١0٫١پػيؽفتٗ نعگبْ ثؽاي اقتفبظٖ اؾ وٍيٗ ثٛؼقٙبي تسًيٍي ٚثيمٗ ٍِىي ِي قپبؼٔع وٗ پف اؾ اتّبَ تسًيً ِٛظف ٘كتٕع
ثٗ وهٛؼ ِؽاخؼٗ  ٚزعالً ظ ٚثؽاثؽ ِعت تسًيً ظؼ ظأهگبٖ ِؽث ٚ ْٗٛظؼ يٛؼت ػعَ ٔيبؾ آْ ظأهگبٖ ظؼ يىي اؾ ظأهگب٘ٙبي
ػٍ َٛپؿنىي يب ِٛقكبت آِٛؾني ،تسميمبتي ٚاثكتٗ  ٚيب ِٛقكبت ظٌٚتي ظيگؽي وٗ ٚؾاؼت تؼييٓ ِي ّٔبيع ضعِت وٕٕع ٚ
ظؼ يٛؼت أدبَ ٔعاظْ تؼٙعات ٍِؿَ ثٗ پؽظاضت ػيٓ اؼؾ٘بي ظؼيبفتي ثؽاثؽ ِمؽؼات َٛ ٚاثّ ؼٚؾ ثبؾپؽظاضت ثؼال ٖٚپٕح ثؽاثؽ ٚخٚ ٖٛ
٘ؿيٕٗ ٘بي ؼيبٌي پؽظاضت نعٖ  ٚيب ٘ؽگ ٗٔٛضكبؼت ظيگؽ ثٗ تهطيى ٚؾاؼت ضٛإ٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ ٛٔ :١ع تؼٙع ِٚيؿاْ ٚثيمٗ تٛقّ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ  ٚثؽ اقبـ ْٛي ظٚؼٖ تسًيٍي ٚنؽايّ اػؿاَ ظأهدِٛ ٛؼظ
ؼظ .
ثؽؼقي  ٚتًّيُ گيؽي لؽاؼ ِي گي
تجًؽٖ ِ:٢يؿاْ ٚثيمٗ ثٛؼقيٗ ّ٘ؽاٖ ثؽاثؽ ثب ثٛؼقيٗ ايٍي ِي ثبنع.
تجًؽٖ  :٣تؼٙع ظٚؼٖ ٘بي وٛتبٖ ِعت اػُبي ٘يبت ػٍّي (َِٛٛع ِبظٖ )٨ثٗ يٛؼت تؼٙع ِسُؽي ِي ثبنع .
 . ١0٫٢ظاٍْٚجبٔي وٗ ثؼٕٛاْ ثٛؼقيٗ ظٚؼٖ ظوتؽاي تطًًي ( )Ph.Dاػؿاَ ِي نٔٛع ثبيع پف اؾ پبيبْ ظٚؼٖ تسًيٍي ثبتٛخٗ ثٗ
ِمؽؼات آِٛؾني ظأهگبٖ ِؽث ْٗٛثٗ اضػ ظؼخٗ ظأهگب٘ي تؼييٓ نعٖ (ًِٛة نٛؼا) ٔبئً گؽظٔع  ٚظؼ غيؽ ايٓ يٛؼت ٍِؿَ ثٗ
پؽظاضت ػيٓ اؼؾ ظؼيبفتي ثؽاثؽ ِمؽؼات َٛ ٚاثّ ؼٚؾ ثبؾپؽظاضت  ۵ ٚثؽاثؽ ٘ؿيٕٗ ٘بي ؼيبٌي يب ٘ؽگ ٗٔٛضكبؼت ظيگؽ ثٗ تهطيى
ٚؾاؼت ضٛإ٘ع ثٛظ.
 . ١0٫٣ظأهدٛيبٔي وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ تسًيالت ضٛظ ؼا ظؼ يه ؼنتٗ ثٗ پبيبْ ثؽقبٕٔع ِدبؾ ٔيكتٕع ظؼ ؼنتٗ ظيگؽي ثٗ
تسًيً اظاِٗ  ٚيب ثع ْٚاخبؾٖ ظأهگبٖ ِؽث ٚ ْٗٛنٛؼاي ثٛؼـ ٚؾاؼت ٔكجت ثٗ تغييؽ ؼنتٗ يب تغييؽ گؽايم ِ ٚسً تسًيً ضٛظ
العاَ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ :ثٛؼـ تٕٙب ثؽاي يه ِمٓغ تسًيٍي ظاظٖ ضٛا٘ع نع  ٚثؽاي ِمٓغ ثؼعي ازتيبج ثٗ تًٛيت ِدعظ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ
ِي ثبنع.
 .4,١0ظأهدٛي ثٛؼقيٗ ظؼ زيٓ اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ زك اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ يب وّه ٘ؿيٕٗ تسًيٍي قبيؽ ِٛقكبت ظٌٚتي يب
ضًٛيي ظاضٍي ؼا ٔطٛا٘ع ظانت.
 .۵,١0ظأهدٛيبْ اـتفبظٖ وٕٕعٖ اؾ ثٛؼـ ِٛظف ٘كتٕع ٘ؽ ِ 6بٖ گؿاؼل پيهؽفت تسًيٍي ضٛظ ؼا پف اؾ تبييع قؽپؽقتي ٚ
يب ّٔبيٕعگي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ظؼ وهٛؼ ِسً تسًيً ثٗ ظأهگبٖ ِؽثِ ٚ ْٗٛؽوؿ ضعِبت آِٛؾني اؼقبي ظاؼٔع .ثعيٙي
اقت ظؼ يٛؼتيىٗ پيهؽفت تسًيٍي ظأهدِٛ ٛؼظ تبييع نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ لؽاؼ ٔگيؽظ نٛؼا ٔكجت ثٗ لٓغ ثٛؼـ  ٚثبؾگهت
ظأهد ٛالعاَ ضٛا٘ع وؽظ .ظؼ ايٓ لجيً ِٛاؼظ ظأهدٍِ ٛؿَ ثٗ ثبؾپؽظاضت وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘ب ثؽ اقبـ ثٕع  ١,١0يب  ٢,١0ضٛا٘ع ثٛظ.
 .6,١0ظؼ يٛؼتيىٗ ثؽ اقبـ نٛا٘ع ِكتعي اؾ ْؽيك ِؽاخغ ؼقّي ِسؽؾ گؽظظ وٗ ثٛؼقيٗ نئٔٛبت اقالِي ؼا ظؼ ضبؼج اؾ
وهٛؼ ؼػبيت ّٔي ّٔبيع ٍِؿَ ثٗ ثبؾگهت ثٗ وهٛؼ  ٚپؽظاضت ضكبؼت ِي ثبنع.

ِبظٖ ( ١١اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

تؽويت نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ٚؾاؼت:
تؽويت نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ٚؾاؼت ثٗ نؽذ غيً ِي ثبنع:

آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور
-١
-٢
-٣
-4
-۵
-6

ِؼب ْٚآِٛؾني ثؼٕٛاْ ؼئيف نٛؼا
ِؼب ْٚتسميمبت  ٚفٓ آٚؼي
ؼئيف ِؽوؿ ضعِبت آِٛؾني ثٗ ػٕٛاْ ظثيؽ نٛؼا
ظثيؽ نٛؼاي آِٛؾل ػٍ َٛپبيٗ پؿنىي ،ثٙعانت  ٚتطًًي
چٙبؼ ٔفؽ ػُ٘ ٛيبت ػٍّي ثب زىُ ٚؾيؽ
ِؼبِ ْٚؽوؿ ضعِبت آِٛؾني ظؼ زٛؾٖ ثٛؼقٙب

ِبظٖ ( ١٢اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ٚظبيف نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ
ٚظبيف نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ثهؽذ غيً ِي ثبنع:
 -١اؼائٗ پيهٕٙبظ ظؼ ضًٛو قيبقتٙبي والْ
 -٢تؼييٓ اٌٛٚيتٙب  ٚظؽفيتٙب ظؼ اػؿاَ ظأهد ٛثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ اٌٛٚيتٙبي ؼنتٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ خٙت اػؿاَ تٛقّ ظثيؽضبٔٗ ٘بي
نٛؼاي آِٛؾل ػٍ َٛپبيٗ پؿنىي  ،ثٙعانت ٚتطًًي ،نٛؼاي آِٛؾل ظٔعأپؿنىي  ٚتطًًي  ٚنٛؼايآِٛؾل ظاؼٚقبؾي ٚ
تطًًي ٚظثيؽضبٔٗ نٛؼاي آِٛؾل پؿنىي  ٚتطًًي ِهطى نعٖ  ٚظؼ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ثؽ اقبـ قيبقتٙبي والْ
ِٛؼظ ثؽؼقي ٔٙبيي لؽاؼ ِي گيؽظ.
 -٣تؼييٓ قّٙيٗ ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت
 -4تًٛيت ٔٙبيي ثٛؼـ ثؽ اقبـ َٛاثّ ِؽثْٗٛ
ٔ -۵ظبؼت ثؽ زكٓ اخؽاي ػٍّىؽظ ظأمگب٘ٙبي ضبؼج  ٚاؼؾيبثي َٚؼيت تسًيٍي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ضبؼج
اؾ وهٛؼ
 -6پيهٕٙبظ ايالذ  ٚيب تغييؽ ظؼ آئيٓ ٔبِٗ اػٓبي ثٛؼـ تسًيٍي
ٔ -7ظبؼت ثؽ زكٓ اخؽاي فؽايٕع٘بي ظأهگبٖ ٘بي ظاضً  ٚضبؼج وهٛؼ
 -٨تًّيُ گيؽي ظؼ وٍيٗ ِٛاؼظي وٗ ْجك آئيٓ ٔبِٗ ثؽ ػٗظٖ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ گػانتٗ نعٖ اقت.
 -٩ثؽؼقي ٚتًّيُ گيؽي  ٚتبييع ظأهگب٘ٙبي ضبؼج اؾ وهٛؼ خٙت اػؿاَ ثٛؼقيٗ

ِبظٖ ( ١٣اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

تؽويت نٛؼاي ثٛؼـ ظأهگب٘ٙب:
ؼئيف ظأهگبٖ ثؼٕٛاْ ؼئيف نٛؼا
ِ -١ؼب ْٚآِٛؾني ظأهگبٖ
ِ -٢ؼب ْٚپژ٘ٚهي ظأهگبٖ
 -٣ظثيؽ ٘يبت اخؽائي خػة ظأهگبٖ ِؽثْٗٛ
 -4قٗ ٔفؽ اؾ اػُبي ٘يبت ػٍّي ثٗ أتطبة ؼئيف ظأهگبٖ
تجًؽٖ:يىي اؾ اػُبي نٛؼا ثٗ أتطبة ؼئيف ظأهگبٖ ثٗ ػٕٛاْ ظثيؽ نٛؼاي ثٛؼـ ظأهگبٖ ًِٕٛة ِي گؽظظ.

ِبظٖ ( ١4اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ٚظبيف نٛؼاي ثٛؼـ ظأهگب٘ٙب:
ِ -١ؼؽفي افؽاظ ِتمبٌي ثٛؼـ ثؽ اقبـ ِفبظ ايٓ آييٓ ٔبِٗ
 -٢پيگيؽي اِٛؼ ِتمبَيبْ لجً اؾ اػؿاَ
 -٣ؼقيعگي ثٗ َٚؼيت تسًيٍي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ پف اؾ اػؿاَ ثٗ ضبؼج  ٚتؼييٓ اقبتيع ٔبظؽ ظاضٍي ِ ٚؼؽفي ثٗ ِؽوؿ
ضعِبت آِٛؾني
ٔ -4يبؾ قٕدي ِع ٚ ْٚقبٌيبٔٗ
 -۵اؼائٗ پيهٕٙبظ٘بي ايالزي ثٗ ٚؾاؼت ِتجٛع
 -6پيگيؽي  ٚاػالَ ثبؾگهت  ٚػعَ ثبؾگهت ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ

ِبظٖ ( ١۵اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ٔس ٖٛپؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ
ٔس ٖٛپؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي تسًيٍي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ثهؽذ غيً اقت:
.١,١۵زمٛق ِ ٚؿايبي ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ِبِٛؼ ثٗ تسًيً پف اؾ وكؽ وكٛؼات لبٔٔٛي (ِبٌيبت  ٚثبؾٔهكتگي) خٙت پؽظاضت
وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي تسًيٍي اؾ لجيً( نٙؽيٗ ِ ،مؽؼي ٘ ،ؿيٕٗ وتبة٘ ،ؿيٕٗ ثيّٗ  ،چبپ ؼقبٌٗ  ٚثٍيّ ٘ٛاپيّب  ،خٙت ظأهد،ٛ
ّ٘كؽ  ٚفؽؾٔعاْ ثٛؼقيٗ  )... ٚاؾ ْؽيك ظأهگبٖ ِسً ضعِت ظؼ اضتيبؼ ؾاؼت ِتجٛع لؽاؼ ِي گيؽظ  ٚظؼ يٛؼتي نٖ زمٛق ٚ
ِؿايبي ثٛؼقيٗ پف اؾ وكؽ ِبٌيبت  ٚثبؾٔهكتگي تىبفٛي ٘ؿيٕٗ ٘بي فٛق اٌػوؽ ؼا ّٕٔبيع ِب ثٗ اٌتفبٚت آْ اؾ ِسً اػتجبؼ ٚؾاؼت
پؽظاضت ضٛا٘ع نع.
 .٢,١۵وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽث ِٛثٗ ِمؽؼي  ،نٙؽيٗ ٘ ،ؿيٕٗ وتبة٘ ،ؿيٕٗ ثٍيّ ظأهدّ٘ ٚ ٛؽا٘بْ ٘ ،ؿيٕٗ ثيّٗ  ٚچبپ ؼقبٌٗ ...ٚ
ثٛؼقيٗ ٘بيي وٗ ؼاثٓٗ اقتطعاِي ٔعاؼٔع ثؼٙعٖ ٚؾاؼت ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  :ظؼ ضًٛو افؽاظي وٗ ؼاثٓٗ اقتطعاِي ظانتٗ  ٚاؾ قمف ِبِٛؼيت آِٛؾني اقتفبظٖ ّٔٛظٖ  ٚثٛؼـ ايهبْ ثٗ اتّبَ
ٚع ضٛا٘ع ثٛظ.
ٔؽقيعٖ ثبنع اؾ ؾِبْ اتّبَ ِبِٛؼيت آِٛؾني تب ؾِبْ اتّبَ ثٛؼـ ِسً تبِيٓ ٘ؿيٕٗ ٚؾاؼت ِتت
 .٣,١۵پؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي ؼيبٌي ِ ٚؼبظي ؼيبٌي ٘ؿيٕٗ ٘بي اؼؾي ظٚؼاْ تسًيً ثٛؼقيٗ ٘بي قبيؽ ظقتگب٘ٙب ثٗ ػٙعٖ ظقتگبٖ
ثٛؼـ ظٕ٘عٖ ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي اؼؾي ثٕبثؽ ِٛؼظ ثٗ ػٙعٖ ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ضٛا٘ع ثٛظ .
 .4,١۵پؽظاضت ٘ؿيٕٗ ٘بي اؼؾي ؼيبٌي ِتغٌمٗ ثٗ ثٛؼقيٗ  ٚضبٔٛاظٖ ٚي ثؽ اقبـ ًِٛثبت ٘يبت ِستؽَ ظٌٚت،ظقتٛؼ اٌؼًّ ثبٔه
ِؽوؿي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ِٓبثك ِٛافمتٕبِٗ ؼظيف ثٛظخٗ ٘ؽ قبي ضٛا٘ع ثٛظ.
٘ .۵,١۵ؿيٕٗ اؼؾي ػال ٖٚثؽ ثٛؼقيٗ ثٗ ّ٘كؽ  ٚزعاوثؽ قٗ فؽؾٔع تؼٍك ِي گيؽظ.
ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ ِ١۵بظٖ  ٩٨ ،ثٕع  ٢٨ ٚتجًؽٖ ثٗ پيهٕٙبظ نٛؼاي اخؽايي ثٛؼـ ثٗ تًٛيت ؼقيع.
ظوتؽ ٌٕىؽأي
ٚؾيؽ ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي

