
 

 

 حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور دستورالعمل

 تحصیالت تکمیلی و دستیاراندانشجویان  برای 
 

دانشگاه  لوگ پ شکیگ      کییور   از در راستای توسعه روابط بین  امللیو و وریور داویینودان داوییرام در هاینط میای رللی   یار           

بیاای ذرراویان بییی     دی  بیار در لیوح تا ینو      فیاام  هی  ولادیا تیا      تهران این فرصت را برای دانشج یهن حگهزک یگرای   

فاصیین هلامعییات    یین شییاادط اسییتدادم از دورم   اسییتدادم از ادیی  دسییتورامعلوبییا رزدلیین ولاد.ییا  کیییور از بییه  ییار  از دورم تا یینو 
وا یا   بیاای داویینودان هتضا ی    در داوییرام میا و هااکیز رللی  هعتایا  یار  کییور         داویینو تا ینل    شش هام از دورم وااکثا ذرراوان
   فاام  ه  باشا شاادط

 اهداف:

  کیور  از داویرام ما و  هااکز رلل   ار  اونام تعاهالت و تاادالت داوینو با 

    کیوراز کسب تنابنات و پنیافن مای واصله در داویرام ما و  هااکز رلل   ار 

  زهن.ه مای آهوزش  و پژومی  وسنع تا در رشته هابوله کسب 

  باای  رب سادع تا به بازار کار کسب ه ارت مای الزم 

  داویرام ما و هااکز رلل   ار  کیور ا ااد  ولودن تدام  واهه مای ه.عضام داویرام با  

 

 زمان استفاده از دوره:مقطع و  (1ماده

 دو ساح پس از شاوع دورم PhD by Researchو داوینودان هضلع  پس از آزهون  اهع PhDامف( داوینودان هضلع 
   پس از ل  ونل  از دورم دستناریدستناران تی    بامن.ب( 
 وااقو شش هام پس از شاوع دورمدستناران فوق تی ص بامن.  ( پ
 .ا وااقو شش هام پس از شاوع دورمفلوشنپ هیغوح تا نو مست یم که در دورم ماارلل  داویر منئناررای ( ت

 هام آ ا تا نو  ود را در دا و کیور باشا  6ورود و  او  داوینو بادا به ذووه ای باشا که وااقو  تبصر :  

 

 ( شرایط استفاده از دوره:2ماده 

 امف(کسب وا و اب ولام زبان اورلنس  دک  از آزهوو ای ذدو:

 و دا سادا آزهون مای هعتاا به تادنا کامج بن  امللو داویرام  5/6و دا آدلتس:  79اد.تاوت   -213کاهپنوتای  -550تافو: کاغری  
داویرام  گ   هورد تادنا داویرام با ساباپژومی -ب( داشت  پرداش تا نل  دا دروت واهه ملکاری از داویرام و دا هوسسه آهوزش رام 

 هض ا و تائنا هضام هسئوح داویرام هض ا و با قنا تاردخ شاوع و هات دورم 

 و تادنا شام اسن  توسط هعاوون آهوزش  داویرام او اءبا تادنا هاا ع ذدابط که  رلوه  شاادط  ( دارا بودن

  تادناده هعاوون پژومی  داویرام(  PhD by Research)در هورد داوینودان هضلع  داویکام ما کلنتههعاف  داوینودان با صورتنلسه  (د
 اونام ه  شود  رسنام   آهوزش  داویرام هعاوونکه به تادنا 

 

 

 

 دااگشنه علوم زپشکي
و خدمات بهداشتي، ردماني تهران   

معاونت نيب الملل دااگشنه   
 

 

 



 

 

ستاد           (3ماده شاادط که به تادنا هادا ذاوم/ا ینودان وا ا  سن مای داو س  و ت لن  ذنای در هورد در وا یکام کلنته ای   ن بار در ما داو

ساح ه  ذادد                 یرام ار ش  داو سن    ن ت لن  ذنای ماد  به هعاوون آهوز صورت تادنا در وا یکنو و در  سن ت سنام ا رام.لای هابوله ر

هعاوون پژومی  داویرام   ن    ابا ا ازم استاد رام.لا و هوافضن رئنس هاکز و تادن  PhD by Researchادط در واسن داوینودان وا ا شا   
سن ماد  که به تادنا و         شود  در وا ساح ه   یرام ار ش  داو سنام اوا   ن  ت لن  ذنای و اد  به هعاوون آهوز ش  ر اقااهات   اد  هعاوون آهوز

 ه.عکس ه  ذادد  هضتر  بعای به هعاوون بن  امللو داویرام 
 

 الضهی کمیته دانش د  متش ل از:
 )رئنس کلنته( رئنس داویکام -

 هعاون آهوزش  داویکام -

 هعاون پژومی  داویکام -

 )دبنا کلنته( هعاون بن  امللو داویکام -

 هادا تا نالت تکلنل  داویکام -

 
 هام ه  باشا  6هادم د  اد  دستورامعلو وااکثا ه لن استدادم از دورم از زهان ت ودب و اد  هعاوون آهوزش  با ررادن تا ام  (4ماده

 

قاار دما در ابتاای ما ولادن هام  وااکثا تعااد داویینوداو  را که ه  تواو.ا هورد  هعاوون بن  امللو داوییرام در سیضف ارتاار هو ود    (5ماده

 ساح به هعاوون آهوزش  داویرام ارالم ه  ولادا 
 

داوینودان از سوی هعاوون بن  امللو داویرام به است.اد واهه تادناده دردافن شام از هعاوون آهوزش  داویرام که واهه ولادن هام  باای  (6ماده

  لنله آن اسن  صادر ه  ذادد  2م صورتنلسه کلنته و هاارک هاد
  

بلنط و  به است.اد واهه ارالم تاردخ رزدلن و  لائ  آن شاهوابالغ استدادم از دورم باای داوینودان از سوی هعاوون بن  امللو داویرام  (7ماده 

   صادر ه  شود دردافن شام از سوی هعاوون آهوزش  هاو تا نو هتضا  که  ودزا
 

 :کمک ههی مهل  (8ماده

 رداح 000/000/300تا سضف کل  مزد.ه هام  -

 :مزد.ه واوم پادا ن (9ماده

قاو از ارزام  و هابض  با ارالم تاردخ بازذین و دردافن ذزارش و هاارک  درص رت وج د التبهرپس از ا ر ودزا و بلنط    کل  مزد.ه 50% -

 هثاته از سوی هعاوون آهوزش  داویرام  قابو پادا ن توسط هعاوون بن  امللو داویرام ه  باشا  
 

 تعهد: (10ماده

  هضارات ا ر ه  ذاددالزم توسط هعاوون آهوزش /پژومی  داویرام بااساس قواون  و تع اات -

 توسط هعاوون ذدابط پس از استعالم از هعاوون  ترلن.اتهعاوون آهوزش /پژومی  داویرام  رودت پس از ارالم بازذین داوینو توسط -

 بااساس تسوده وساب و اد   اونام  واما شا   بن  امللو داویرام



 

 

   و تاضنضات   ود را که به تادنااز فعامنن مای رلل  اهع ذزارش    ل  ارالم هاا عن دورم پس از بازذین از  اسنهوظف  داوینو (11ماده             

ستاد رام.لا هادا ذاوم ) )وسب هورد( ارائه ولودم تادنا و اد  هعاوون آهوزش     وسب هورد(  هعاوون آهوزش  داویکام/هعاوون پژومی  داویرام      ا
 ارائه ولاد.ا تسوده وساب و اد  باای  هعاوون بن  امللو داویرامبه  داویرام را

اد  دورم به شاط تادنا ذزارش رللکاد توسط هعاوون آهوزش  داویرام و تادنا هعاوون بن  امللو داویرام ها.  با اونام تع اات هام   (12 ماده             

توسط  ترلن.ات /پژومی  داویرام  رودت هعاوون آهوزشپس از ارالم بازذین داوینو توسط و  زو س.وات تا نل  داوینو هاسوب ه  شود 

 بااساس تسوده وساب و اد   اونام  واما شا   هعاوون ذدابط پس از استعالم از هعاوون بن  امللو داویرام

ان هوظد.ا باای  او  از کیور لاق  وابط   روظام وظنده و ونز داوینودان با وردار از تا نو راد  داوینودان پسا هیلوح هضارات     (13 ماده

 قاووو  هابوله اقاام ولاد.ا 

 

 

 

 

به تایید هیات رئیسه دانشگاه رسید  13/08/97در تاریخ تبصره  یکماده و  31این دستورالعمل در  

.الزم االجرا می باشد 01/07/97و از تاریخ   


