
 دستور العمل ارائه تسهيالت به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از آشور با هزينه شخصی
 . را کليک کنيداينجابرای اين منظور .  استDownload نيز قابل Wordاين قوانين بصورت يک فايل 

. ه تحصيل درخارج ازآشوربااستفاده ازامكانات شخصي درمقاطع تحصيلي باالتر از آارشناسيمتقاضيان ادام
 :مي توانند با احراز شرايط مورد نياز از تسهيالت ذيل برخوردار شوند

  : شرايط مورد نياز-١ماده

  . داشتن مدارك آارشناسي از يكي از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري .١
   سب نمره حد نصاب از يكي از آزمونهاي زبان خارجي مورد قبول وزارت علوم وتحقيقات وفناوريآ .٢
در مقطع مربوط از  تحقيقات و فناوري . مورد تائيد وزارت علوم ) غير مشروط(دارا بودن پذيرش قطعي  .٣

   .يكي از دانشگاههاي معتبر خارجي 

  : ارايه تسهيالت -٢ماده 

يفه عمومي جهت آسب معافيت تحصيلي براي طول مدت دوره با رعايت معرفي به اداره نظام وظ .١
  . مقررات نظام وظيفه

   .به تعويق انداختن تعهدات مربوط به استفاده از تحصيل رايگان تا پايان دوره  .٢
   ).اخذ تمديد وتجديد گذرنامه دانشجويي(معرفي به اداره گذرنامه براي انجام امورمربوط .٣
راي صدور مجوز خروج دانشجويي و حمايت از متقاضي به منظور اخذ رواديد معرفي به وزارت خارجه ب .٤

   .آشور خارجي 
   .صدور مجوز ارسال ارز از طريق مجاري معتبر بانكي به ميزان مصوب هيات دولت و به نرخ روز  .٥
   .اطالع رساني و ارايه خدمات مشاوره اي در خصوص وضعيت تحصيل در دانشگاههاي مختلف جهان  .٦

 :١تبصره 
تحقيقات و فناوري . و وزارت علوم  پرداخت آليه هزينه هاي ريالي و ارزي مربوط بر عهده متقاضي است

 .هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت  
 :٢تبصره 

وثيقه ملكي يا تضمين معتبر به  متقاضيان استفاده از بند يك تسهيالت مزبور بايد معادل پنچاه ميليون ريال
 .بسپارند » انجام خدمت وظيفه عمومي پس از پايان تحصيالت مربوط« ضمانت عنوان 
 :٣تبصره 

متقاضيان استفاده از بند دو تسهيالت مزبور بايد معادل پنچاه ميليون رياليوثيقه ملكي يا تضمين معتبر به 
 .ت مربوط بسپارند استفاده از تحصيل رايگان پس از پايان تحصيال   عنوان ضمانت وايفاي تعهدات مربوط به 

 :٤تبصره 
 سال در مقطع ٣حد اآثر مدت استفاده از تسهيالت مزبور براي ادامه تحصيل در مقطع آارشناسي ارشد 

 . سال خواهد بود ٢ سال ودر دوره فوق دآتري حداآثر٦دآترا حداآثر
 :٥تبصره 

 دانشگاه يا مربيان عضو هيأت علمي رسمي دانشگاهها وموئسسات علمي و تحقيقاتي باموافقت
   .  موئسسه محل خدمت وبا استفاده از مأموريت تحصيليمي توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند

 :٦تبصره 
همسر و فرزندان متقاضيان نيز مي تواننداز تسهيالت مزبوربه استثناي بند يك آن طبق ضوابط ومقررات جاري 

 .بهره مند شوند 
 :٣ماده 

 به تصويب وزير علوم، تحقيقات وفناوري رسيد واز ٢٧/٣/١٣٨١تبصره در تاريخ ٦ ماده و٣اين دستور العمل در 
  با آن ملغي مي شود تاريخ تصويب قابل اجرا است وضوابط مغاير
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