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 تکمیلیحمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور براي دانشجویان تحصیالت دستورالعمل 

 مقدمه:

دانشگاه علوم در محیط هاي علمی خارج کشور، دانشگاه حضور دانشجویان به منظور حمایت از در راستاي توسعه روابط بین الملل و 
گذراندن حداکثر  برايفراهم می نماید تا یک بار در طول تحصیل،  این فرصت را براي دانشجویان حائز شرایطپزشکی تهران 

 شش ماه از دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارج کشور براي دانشجویان متقاضی واجد شرایط فراهم می باشد.

 اهداف: 

 مالت و تبادالت دانشجو با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج کشوراانجام تع •
 و مراکز علمی خارج کشور کسب تجربیات و پیشرفت هاي حاصله در دانشگاه ها •
 کسب زمینه هاي آموزشی و پژوهشی وسیع تر در رشته مربوطه •
 کسب مهارت هاي الزم براي جذب سریع تر به بازار کار •
 اجرایی نمودن تقاهم نامه هاي منعقده دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج کشور •

 مقطع و زمان استفاده از دوره:) 1ماده

 دو سال پس از شروع دوره، PhD by Researchپس از آزمون جامع و دانشجویان مقطع  PhDمقطع  الف) دانشجویان
 ،ب) دستیاران تخصصی بالینی پس از طی نیمی از دوره دستیاري

 دستیاران فوق تخصصی بالینی حداقل شش ماه پس از شروع دوره،پ) 
 تحصیل هستند حداقل شش ماه پس از شروع دوره،ت) اعضاي هیأت علمی دانشگاه که در دوره هاي فلوشیپ مشغول 

 .ماه آخر تحصیل خود را در داخل کشور باشد 6ورود و خروج دانشجو باید یه گونه اي باشد که حداقل تبصره: 
 

 شرایط استفاده از دوره:) 2ماده

 الف) کسب حد نصاب نمره زبان انگلیسی یکی از آزمونهاي إیل:

 ،و یا سایر آزمون هاي معتبر به تایید کالج بین الملل دانشگاه 5/6و یا آیلتس  79اینترنتی  -213کامپیوتري  -550: کاغذي تافل      

پژوهشی مورد تایید دانشگاه با سر برگ  -ب) داشتن پذیرش تحصیلی یا دعوت نامه همکاري از دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی 
 دانشگاه مقصد و با قید تاریخ شروع و مدت دوره و تایید مقام مسئول دانشگاه مقصد،
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 ) دارا بودن شرایط عمومی با تایید مراجع ذیربط که توسط معاونت آموزشی دانشگاه احصاء و تایید شده است،پ

، تاییدیه معاونت پژوهشی PhD by Researchه (در مورد دانشجویان مقطع ت) معرفی دانشجویان با صورتجلسه کمیته دانشکد
 دانشگاه) که به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه رسیده انجام می شود.

در هر دانشکده کمیته اي جهت بررسی و تصمیم گیري در مورد درخواست هاي دانشجویان واجد شرایط که به تایید مدیر  )3ماده
گروه/استاد راهنماي مربوطه رسیده است تشکیل و در صورت تایید درخواست، جهت تصمیم گیري نهایی به معاونت آموزشی دانشگاه 

با اجازه استاد راهنما و موافقت رئیس مرکز و تایید معاونت  PhD by Researchرایط ارسال می گردد. درخواست دانشجویان واجد ش
پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم گیري نهایی به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال می شود. درخواست هایی که به تایید نهایی معاونت 

 ه منعکس می گردد.آموزشی رسیده اند جهت اقدامات مقتضی بعدي به معاونت بین الملل دانشگا

 اعضاي کمیته دانشکده متشکل از:

 رئیس دانشکده (رئیس کمیته) -
 معاون آموزشی دانشکده -
 معاون پژوهشی دانشکده -
 معاون بین الملل دانشکده (دبیر کمیته) -
 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده -

  ماه می باشد. 6ماده یک این دستورالعمل حداکثر  مهلت استفاده از دوره از زمان تصویب نهایی معاونت آموزشی با رعایت تبصره )4ماده

معاونت بین الملل دانشگاه در سقف اعتبار موجود حداکثر تعداد دانشجویانی را که می توانند مورد حمایت مالی قرار دهد در  )5ماده
  ابتداي هر سال به معاونت آموزشی دانشگاه اعالم می نماید.

 
 کمک مالی) 6ماده

، هزینه بیمه و کمک ارزي ماهیانه به economyکمک هزینه هاي مالی این دوره شامل هزینه یک بار بلیط رفت و برگشت  -
 شرح جدول پیوست خواهد بود.

 به علت محدودیت هاي ارزي، معادل ریالی ارز تخصیصی بر اساس نرخ بانک مرکزي محاسبه و مالك پرداخت خواهد بود. -
کمک هزینه ماهیانه از منابع آموزشی/پژوهشی دانشگاه دریافت می نماید، در طول این دوره تداوم یافته و در مواردي که دانشجو  -

 مقدار ریالی آن از کمک ماهیانه این دستورالعمل کسر می گردد.
گاه تأمین اعتبار رقم نهایی هزینه هاي مالی پس از کسر دریافتی ماهیانه از منابع آموزشی/پژوهشی از سوي معاونت بین الملل دانش -

 و پرداخت می گردد.

 
 



ابالغ استفاده از دوره و نامه حمایت مالی براي دانشجویان از سوي معاونت بین الملل دانشگاه به استناد تأییدیه معاونت آموزشی  )7ماده
این دستورالعمل را به همراه  6و اعالم کمک هزینه دریافتی دانشجو موضوع ماده  2، مدارك ماده 3دانشگاه که صورتجلسه کمیته ماده 

 دارد، صادر می گردد.
 
 نحوه پرداخت: )8ماده    

معاون اموزشی/پژوهشی دانشگاه حسب مورد نیمی از کمک هزینه ماهیانه تحصیلی دانشجو براي کل دوره را محاسبه و یکجا  -
 قبل از اعزام دانشجو پرداخت می نماید.

ماهیانه تحصیلی پرداخت شده معادل نیمی از کمک هزینه ارزي کل دوره را محاسبه و معاون بین الملل پس از کسر کمک هزینه  -
 به همراه هزینه بلیط رفت و برگشت و بیمه به صورت یکجا پرداخت می نماید.

مابقی کمک هزینه ماهیانه تحصیلی دانشجو از منابع معاونت آموزشی/پژوهشی و مابقی تسهیالت این دستورالعمل از منابع  -
 این دستورالعمل به ذي نفع پرداخت خواهد شد. 10نت بین الملل، پس از مراجعت و تحقق مفاد ماده معاو

 

 تعهد:) 9ماده

 سفته معادل مبلغ اعالم شده معاونت بین الملل دانشگاه، توسط دفتر حقوقی دانشگاه قبل از اعزام دانشجو، اخذ می گردد.

در صورتیکه دانشجو حداکثر تا سه ماه پس از اتمام دوره (طبق فرم تکمیل شده) به دانشگاه مراجعت ننماید، گروه آموزشی موظف  تبصره:
است از طریق دانشکده ها و معاونت آموزشی/پژوهشی دانشگاه عدم حضور دانشجو را به معاونت بین الملل دانشگاه جهت اخذ 

 خسارت از مستنکف اعالم نماید.

دانشجو موظف است پس از بازگشت از دوره، ضمن اعالم مراجعت، گزارش جامعی از فعالیت هاي علمی و تحقیقاتی خود را که به  )10ادهم 
شی مدیر گروه (استاد راهنما حسب مورد)، معاونت آموزشی دانشکده/معاونت پژوهشی دانشگاه (حسب مورد) ارائه نموده تایید نهایی معاونت آموز

 به معاونت بین الملل دانشگاه براي تسویه حساب ارائه نماید. دانشگاه را

این دوره به شرط تایید گزارش عملکرد توسط معاونت آموزشی دانشگاه و تایید معاونت بین الملل دانشگاه مبنی بر انجام تعهدات  )11ماده
اونت بین الملل از سوي دفتر حقوقی دانشگاه به فرد مالی، جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود و تعهد اخذ شده بر اساس اعالم مع

 استفاده کننده مسترد می گردد.
 

دانشجویان پسر مشمول مقررات نظام وظیفه و نیز دانشجویان برخوردار از تحصیل رایگان موظفند براي خروج از کشور طبق ضوابط  )12ماده
 قانونی مربوطه اقدام نمایند.

 
 

     

 

  

.به تایید هیات رئیسه دانشگاه رسید 22/01/1395 تبصره در تاریخ یکماده و 21این دستورالعمل در  



 کشور ردیف
 مقرري ماهیانه

 (دالر امریکا)
 کشور ردیف

 مقرري ماهیانه

 (دالر امریکا)

 2000 سوئد 21 1150 آفریقاي جنوبی 1
 3200 سوئیس 22 1900 آلمان 2
 1800 فرانسه 23 1600 آمریکا 3
 1000 لبنان 24 1600 اتریش 4
 1600 فنالند 25 1600 اسپانیا 5
 1100 مکزیک 26 2000 استرالیا 6
 1500 کانادا 27 1900 انگلستان 7
 900 مالزي 28 1700 ایتالیا 8
 1900 نروژ 29 1800 ایرلند 9
 1900 هلند 30 1100 برزیل 10
 800 هند 31 1800 بلژیک 11
 900 سوریه 32 1100 پرتغال 12
 1400 یونان 33 1000 ترکیه 13
 1200 سایر کشورهاي اروپایی 34 1200 چین 14
 1100 سایر کشورهاي غیر اروپایی 35 2100 دانمارك 15
    1500 روسیه 16
    1100 سنگاپور 17
    1100 کره جنوبی 18
    1400 زالندنو 19
    2000 ژاپن 20

 


