
 دانشگاه معرفی شورای بورس 
  
  اھداف : 
   
شوراي بورس دانشگاه با توجه به نیازھاي آموزشي و پژوھشي دانشگاه در راستاي كمك به تأمین نیروي انسـاني    

متعھد و متخصص مورد نیاز و شناخت نوآوريھاي علمي وآشنائي با آخرين تجربیات كشورھاي خارجي در زمینـه ھـاي   
و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نیز انتقال فن آوري نـوين بـه داخـل كشـور و بـه      مختلف علمي وتخصصي 

منظور تالش در جھت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به پذيرش دانشجو در دووره ھاي بلند مدت و كوتاه مـدت بـر   
دسـتور العمـل اجرائـي فعالیـت     اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس وزارت و 

    مي نمايد.
   
    

  
  وظایف :   

  معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد آئین نامه  )١

  پیگیري امور متقاضیان قبل از اعزام  )٢

رسیدگي به وضعیت تحصیلي دانشجويان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلي و معرفي به   )٣
  آموزشيمركز خدمات 

  نیاز سنجي مدون و ساالنه  )٤

  ارائه پیشنھادھاي اصالحي به وزارت متبوع  )٥

  پیگیري و اعالم بازگشت دانشجويان بورسیه   )٦
 

  بورس دبیر شورای 
  محمد رضا محمدی دکتر 

  آدرس: گرگان اول جاده شصت کال ، مجموعه آموزشی فلسفی 
  ١٧٣٢٤٢١٦٦١:تلفکس 

  ٤٩٣٤١٧٤٥١٥کد پستی : 
  www.goums.irالکترونیک :پست 

 اعضای شورای بورس دانشگاه   

  ریاست محترم دانشگاه و ریاست شورای  بورس دانشگاه عبدارضا فاضل  دکتر 

  معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دبیر شورای بورس دانشگاه محمد رضا محمدیدکتر 

  معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه  محمد حسین نازیکی دکتر 

  ریاست محترم دانشکده پزشکی و عضو ھیئت علمی شورای بورس دانشگاه  عزت اله قائمیدکتر 

  مسلم حسام   عضو ھیئت علمی شورای بورس دانشگاه

  دکتر بھناز خدابخشی عضو محترم ھیئت علمی شورای بورس دانشگاه

  دکتر حمید رضا تجری عضومحترم   ھیئت علمی شورای بورس دانشگاه
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  مي متقاضیان اعطاي بورس :شرايط عمو     

معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع جذب متقاضـیان   ٥/٤/١٣٩٢مورخ  ٣٨١/٥٠٠بر اساس نامه شماره 
استفاده از تسھیالت بورس ھیات علمـی دانشـگاھھا مشـابه متقاضـیان جـذب ھیـات علمـی بـه صـورت          

متمرکز  و از طریـق وزارت متبـوع    متمرکز و بر اساس اعالم نیاز دانشگاه ھا به صورت برگزاری فراخوان و
در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی و تاییدصـالحیت علمـی و عمـومی در شـورای بـورس  و      
ھیـات اجرایـی جــذب دانشـگاه ونیــز تخصـیص ردیــف اسـتخدامی بــه متقاضـیان  اعطــای بـورس ،پــس از        

  بررسی و تایید نھایی توسط وزار ت متبوع خواھد بود .

 ن ضوابط آئین نامه جذب اعضاي ھیأت علمي دارا بود  )١

دارا بودن مدرك تحصیلي حداقل كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي، داروسازي ، علوم   )٢
  آزمايشگاھي و دامپزشكي 

  سال باشد. ٣٥سن متقاضیان در زمان درخواست بورس بايستي حداكثر    )٣

 ٤٠حداكثر سن بورسیه ھا بر حسب مورد مي تواند به شرح ذيل افزايش يابد و در ھر حال نبايد بیش از  تبصره :  *
  سال باشد .

  اعضاي ھیأت علمي دانشگاھھا يك سال به ازاي ھر سال خدمت خدمت اعم از رسمي يا پیماني   ×

تبصره : با توجه به قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سیاسي كشور و قانون مديريت خدمات   *
مصوب مجلس شوراي اسالمي اعطاي بورس و ماموريت آموزشي  ٢٤/٧/٨٦مورخ  ١٠٩٧٤٠/٣٨٥كشوري به شماره 

  به كارمندان دستگاھھاي اجرائي جھت اخذ مدرك دانشگاھي ممنوع مي باشد. 

  سال) ٢دارندگان كارت پايان خدمت وظیفه عمومي معادل طول خدمت ( حداكثر   ×

  شركت كنندگان در جبھه ھاي جنگ تحمیلي ، يك سال به ازاي ھر سال حضور داوطلبانه در جبھه   ×

  آزادگان جنگ تحمیلي ، يك سال به ازاي ھر سال اسارت   ×

و يا معافیت تحصیلي و يا كارت معافیت دائم و يا دفترچه آماده به متقاضیان مذكور بايد كارت پايان خدمت وظیفه   )٤
  خدمت كه مھلت آن تا تاريخ تصويب بورس يا شركت در آزمون منقضي نگرديده باشد دارا باشند.

چار چوب   تبصره : چنانچه در تاريخ اعزام ، متقاضي در حال انجام خدمت وظیفه عمومي باشد وزارت متبوع در   *
  یفه عمومي نسبت به ترخیص وي اقدام خواھد نمود.قانون وظ

مجلس شوراي اسالمي  ١٤/١٢/٧٩متقاضیان مونث طبق اصالحیه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب   )٥
  قانون گذرنامه مجاز به اعزام مي باشند. ١٨با رعايت مفاد ماده 

   
   

  
  

  :  شرايط اختصاصي اعطاي بورس    

 به كار متقاضیان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف متفاوت باشد.محل اشتغال    )١

متقاضیان نبايد موسسه يا دستگاه ديگري غیر از محل سھمیه قبولي و يا موسسه معرف تعھد خدمت داشته    )٢
محل سھمیه  باشند و محل تعھد متقاضیان براي استفاده از بورس داخل در مقطع كارشناسي ارشد نبايد متفاوت با

  قبولي در مقطع دكتري باشد.
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) و يا متخصصین بالیني و نیز دانشجويان شاغل به تحصیل در دوره ھاي دكتري Ph.Dدارندگان مدارك تخصصي(   )٣
  ) يا دستیاري مجاز به شركت در آزمون و يا معرفي جھت اخذ بورس نمي باشند .Ph.Dتخصصي (

  اس مصوبه سالیانه شوراي اجرائي بورس خواھد بود.ضوابط و شرايط برگزاري آزمون براس   )٤

موافقت نھائي با اعطاي بورس در چار چوب ضوابط شورا و پس از موافقت شوراي اجرائي بورس وزارت بھداشت    )٥
  ، درمان و آموزش پزشكي صورت مي پذيرد.

  راي بورس مي باشد.سھمیه ھاي پذيرش در آزمون (سھمیه آزاد و مربي) براساس مصوبات ساالنه شو   )٦

  داوطلب مربي به شخصي اطالق مي گردد كه عضو ھیأت علمي رسمي يا پیماني دانشگاه معرف باشد.   ×

  داوطلباني كه مشمول بند (الف) نمي شوند بايد از سھمیه آزاد استفاده نمايند.   ×

مصوبه مجلس شوراي %كه حد نصاب نمره علمي را كسب كرده باشند بر اساس ٢٠از سھمیه ھاي فوق    )٧
% ، آزادگان، فرزندان و ھمسران ٥٠اسالمي مختص سھمیه رزمندگان ، جانبازان ، ھمسران و فرزندان جانبازان باالي 

  شھداء مي باشد.

حد نصاب پذيرش براي سھمیه مربیـان دانشـگاه ھـا و موسسـات وابسـته بـه وزارت بھداشـت، درمـان و آمـوزش             )٨
  % نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سھمیه آزاد مي باشد.٨٠اخذ پزشكي و سھمیه رزمندگان ، 

% رابـدون شـركت در آزمـون جھـت اعطـاي      ٥٠ھر دانشگاه مجاز مي باشد از سھمیه تعیین شـده در ھـر رشـته       )٩
بورس و تصويب نھائي در شوراي اجرائي بورس بـه مركـز خـدمات آموزشـي معرفـي نمايـد متقاضـیان عـالوه بـر احـراز           

  مومي و اختصاصي بايد داراي يكي از شرايط ذيل باشند:شرايط ع

  استعداد ھاي درخشان به استناد آئین نامه تسھیالت آموزشي ، پژوھشي و رفاھي ويژه استعدادھاي درخشان   ×

  % نمره ارتقاء را كسب نموده باشند.٨٠مربیان آموزشي دانشگاھھا كه    ×

  ي خدمات ارزنده باشند.افرادي كه در پست ھاي علمي اجرائي دارا   ×

حوزه ستادي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند براساس مصوبه شوراي اجرائي بورس  تبصره:  *
  در ھر سال سھمیه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و عمل نمايد.

صـورتیكه در ھـر مرحلـه مشـخص     مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس وزارت متبوع خواھد بود و در   )١٠
گردد كه روند فوق در معرفي افراد از سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغـو مـي گـردد و از سـھمیه     

  دانشگاه در سال آتي كاسته مي شود .

  بورس ھمراه به اشخاصي تعلق مي گیرد كه :    

ماه پس از اتمام بورس بورسیه اصلي  ٦و حداكثر مدت تحصیل بورسیه با بورس ھمسر ھم خواني داشته باشد    )١
  تحصیل وي به اتمام برسد.

اعالم نیاز از يكي از دانشگاھھاي علوم پزشكي و يا مراكـز تابعـه وزارت متبـوع (ھماھنـگ بـا محـل تعھـد خـدمت            )٢
  بورسیه اصلي ) را اخذ نمايد.

  باشد.شرايط عمومي متقاضیان مندرج در اين آئین نامه را داشته    )٣

  موافقت نھائي بورس ھمراه ، منوط به موافقت شوراي اجرائي بورس مي باشد. تبصره:   *
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  ساير شرايط اعزام دانشجو :     

  سال مي باشد. ٢مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نھائي به مدت     )١

غیـر ايـن صـورت بـورس فـرد لغـو مـي        طي سال اول ضروري میباشـددر  IELTSاحراز حد نصاب نمره زبان در آزمون    )٢
  گردد.

در خصوص دانشگاه ھايي كه نمره زبان مورد درخواست آنھـا بـیش از حـد نصـاب تعیـین شـده ايـن وزارت        تبصره:    *
  مي باشد ملزم به اخذ نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصیل قبل از اعزام مي باشد.

يش تحصیلي ، كشور و دانشگاه محل تحصیل با انتخاب و تأيیـد  براي پذيرفته شدگان نھائي تععین نوع بورس ، گرا  )٣
  دانشگاه محل تعھد خدمت و مركز خدمات آموزشي ( براساس ظوابط شوراي اجرائي بورس )خواھد بود.

آيـین نامـه تشـكیل ھیـات عـالي جـذب اعضـاي ھیـات علمـي           ٥مـاده   ٤و٣انتخاب كلیه متقاضیان بـر اسـاس بنـد      )٤
  دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرھنگي خواھد بود.  

   
   

  

  Ph.Dدوره دكتري   .

زشـكي ،   به منظور تأمین كادر ھیأت علمي و راه اندازي دوره ھاي جديد و رشته ھاي خـاص در دانشـگاھھاي علـوم پ   
 به خارج از كشور اعزام مي گردد.  Ph.Dدانشجو در مقطع دكتراي 

  رشته ھاي مورد نیاز:     

ز خـود تـا پايـان دي مـاه ھـر      دانشگاه ھاي علوم پزشكي و موسسات وابسته ملزم به اعالم رشته ھاي مـورد نیـا    )١
  سال با شرايط ذيل مي باشد:

اعزام صرفًا در رشته ھايي خواھد بود كه امكان ادامه تحصیل در آن رشته در داخل كشور وجود نـدارد . مگـر اينكـه      ×
سـال آتـي كمتـر از نیـاز كشـور باشـد و ايـن امـر بـه تأئیـد شـوراي             ٥ظرفیت پذيرش دانشگاھھا در رشته مذكور طـي  

  رائي بورس برسد.اج

اعالم نیاز دانشگاھھا بايستي جھت رشته ھايي باشد كه دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه گـذاري در آن    ×
رشته را داشته باشد و بر اساس الويت ھاي كشور و نیازھـاي منطقـه اي بـوده و ايـن امـر بـه تأئیـد شـوراي اجرائـي          

  بورس برسد.

تقبل پرداخت معادل ريالي ھزينه ھاي بورس مي توانند رشته ھاي مورد نیاز خود را به  ساير دستگاھھا با تبصره:  *
  اين وزارت اعالم نمايند  

رشته ھا و سھمیه ساالنه ھر دانشگاه در اولین شوراي اجرائي بورس ھر سال در وزارت متبوع بررسي ، مصـوب    )٢
  و به دانشگاھھا اعالم مي گردد.

   
   
   

  

  اعزام دانشجو :ساير شرايط      
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  سال مي باشد. ٢مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نھائي به مدت     )١

طي سال اول ضروري میباشـددر غیـر ايـن صـورت بـورس فـرد لغـو مـي         IELTSاحراز حد نصاب نمره زبان در آزمون    )٢
  گردد.

نصاب تعیین شده اين وزارت  در خصوص دانشگاه ھايي كه نمره زبان مورد درخواست آنھا بیش از حدتبصره:    *
  مي باشد ملزم به اخذ نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصیل قبل از اعزام مي باشد.

براي پذيرفته شدگان نھائي تععین نوع بورس ، گرايش تحصیلي ، كشور و دانشگاه محل تحصیل با انتخاب و تأيیـد    )٣
  ظوابط شوراي اجرائي بورس )خواھد بود.دانشگاه محل تعھد خدمت و مركز خدمات آموزشي ( براساس 

آيـین نامـه تشـكیل ھیـات عـالي جـذب اعضـاي ھیـات علمـي           ٥مـاده   ٤و٣انتخاب كلیه متقاضیان بـر اسـاس بنـد      )٤
  دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرھنگي خواھد بود.  

   
   

  

    B.   : دوره دكتري مشترك  

دانشگاھھاي علوم پزشكي كشور و برقراري ارتباط علمي موثر جھت بھره مندي از تجارب ساير  به منظور توانمندي 
كشورھا در رشته ھايي كه دانشگاھھاي علوم پزشكي داخل نیاز دارند دوره ھاي دكتري مشترك برنامه ريزي مي 

  شوند.

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

