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آييننامه تأسيس مؤسسات و شرکتهاي خدمات اعزام
دانشجو به خارج از کشور مصوب مورخ 1188/8/11
هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ  1881/8/11بنا به پيشنهاد شماار 517/1101
مورخ  1881/1/12وزارت امور خارجه و به اسمنناد المي يد م و سمه و هشمن
قانون اساسه جاهوري اسالمه ايران ،آيين نامه تأسيس مؤسسات و شمرت هماي
خ مات اعزام دانشجو به خارج از تشور را بهشرح زير ت ويب ناود:
ماده  -1مؤسسات و شرت هاي خ مات اعزام دانشجو به خارج از تشور -تمه
در اين آييننامه به اخن ار مؤسسات و شرت ها نامي مهشون  .اشخاص حقوقه
غيردولنه هسنن ته به منظور فراه ناودن تسهيالت الزم براي منقاضيان اداممه
تح يي در خارج از تشور با هزينه شخ ه فعالي مهتنن .
تبصره -تليه اشخاص حقيقه و حقوقه ته در اين زمينه فعاليم ممهتننم
مشاول اين آييننامه هسنن .
ماده  -8بهمنظور نظارت بر تأسيس و فعالي مؤسسات و شرت هما منقاضمه
فعالي موضوع ماد ( )1اين آييننامه ،تار گرو نظارت بر اعزام دانشجو به خمارج
از تشور -ته در اين آييننامه تار گرو نظارت ناميم ممهشمود -از اعضماي زيمر
تشديي مهشود:
 -1م ير تي بورس و امور دانشجويان خارج از تشور وزارت علوم ،تحقيقمات و
فناوري (رييس)؛
 -1م ير تي بورسها ،دانشجويان و دانشآموخنگان وزارت به اش  ،درممان و
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آموزش پزشده (نايب رييس)؛
 -8م ير تي تنسوله وزارت امور خارجه؛
 -0م ير تي دفنر مجامع و فعالي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمه؛
 -7نااين وزارت اطالعات؛
 -2نااين وزارت دادگسنري (حقوق ان امور بينالالي).
تبصره  -1اعضاي رديفهاي ( )1تا ( )0اين ماد مهتواننم بمراي شمرت در
جلسات تارگرو نظارت نااين

تاماالخنيار معرفه نااين .

تبصره  -8دبيرخانمه تمارگرو نظمارت در وزارت علموم ،تحقيقمات و فنماوري
مسنقر مهشود و دبير تارگرو نيز توسط رييس مشخص خواه ش .
ماااده  -1هرگونممه فعاليم اشممخاص حقيقممه و حقمموقه در رابمممه بمما اعممزام
منقاضيان ادامه تح يي با هزينه شخ ه به خارج از تشور ،براي مقاطع بماالتر از
ديپل موتول به تسب مجوز از تارگرو نظارت اس .
تبصره  -1ادا ثب شرت ها و مالدي لنعنه موظف اس از ثب مؤسسات
و شرت هايه ته فاق مجوز موضوع اين ماد هسنن  ،خودداري نااي .
تبصره  -8ثب

هرگونه تغيير و الالح در اساسنامه مؤسسات و شمرت هماي

داراي مجوز توسط ادار ثب شرت ها و مالدي لنعنه لرفاً با موافق تارگرو
نظارت امدانپذير اس .
ماده  -7وظايف و اخنيارات تارگرو نظارت به اين شرح اس :
 -1بررسه و اعالم نظر درخ وص لالحي عامومه و تخ مه مؤسسمات و
شرت هاي موجود و منقاضيان تأسيس مؤسسه و شرت و اشنغال به فعالي هاي
موضوع اين آييننامه براساس ماد ( )5اين آيمينناممه و سماير قموانين و مقمررات
مربوط؛
 -1تعيين ح ود اخنيارات و وظايف مؤسسات و شرت ها به لورت موردي؛
 -8ل ور مجوز فعالي مؤسسات و شرت ها پس از احراز شمرايط منم رج در
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اين آييننامه؛
 -0نظارت بر عالدرد مؤسسات و شرت ها و بررسه گزارشها و شمداي هماي
والي ش ؛
 -7رسي گه به تخلفات مؤسسات و شمرت هما و اتخما تم ابير الزم براسماس
مقررات اين آييننامه؛
 -2ل ور بخشنامهها و دسنورالعايهاي الزم درخ وص شرايط تأسيس ،ثب ،
نحو نظارت بر فعالي هاي تخ ه ،تعيين ضوابط براي خم مات قابمي ارايمه در
چارچوب قوانين و مقررات تشور.
ماده  -7شرايط ل ور مجوز توسط تمار گمرو نظمارت بمر فعاليم

اشمخاص

حقيقه و شرايط اعضاي هيأت مؤسس و هيمأت امنما يما هيمأت مم ير اشمخاص
حقوقه حسب مورد براي اق ام به فعالي هاي موضوع اين آييننامه بمهشمرح زيمر
اس :
 -1شرايط عاومه:
الف) تابعي تشور جاهوري اسالمه ايران؛
ب) حسن شهرت؛
پ) ع م وجود سوء پيشنيه تيفري مؤثر؛
ت) دارا بودن تارت پايان خ م نظام وظيفه يا معافي از آن براي منقاضيان
تور؛
ث) ع م اعنياد به مواد مخ ر با تأيي مراجع يلالح؛
ج) داشنن ح اقي سه ( )81سال سن؛
چ) تاهي.
 -1شرايط اخن اله:
الف) داشنن ح اقي م رک تح يله تارشناسه يا معادل آن؛
ب) دارا بودن توانايه الزم براي انجام وظايف و امور مربوط؛
پ) آشنايه و سابقه تار در امور فرهنگه ،آموزشه يا خ مات دانشجويه.
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تبصره -تشخيص دارا بودن شرايط من رج در بن ( )1اين ماد بر عه

تمار

گرو نظارت اس .
ماده  -7وظايف و مسؤولي هاي مؤسسات و شرت ها بهشرح زير اس :
 -1ارايه اطالعمات تاممي و واقعمه بمه منقاضمه تح ميي در خمارج از تشمور
درخ وص نوع و ميزان خ مات و تعه ات خود؛
 -1تنظي قرارداد با منقاضه و ارايه خ مات در چارچوب آن؛
 -8رعاي بخشنامهها و دسنورالعالهاي لادر ش توسط تارگرو نظارت.
تبصره -مؤسسات و شرت ها لرفاً مهتوانن از دانشگا ها و مراتمز آموزشمه
خارجه ته ارزش م رک تح يله آنها در مقمع مورد نظر به تأيي وزارتخانههاي
يربط رسي باش براي منقاضيان تقاضاي پذيرش نااين .
ماده  -4چنانچه تخلف اشخاص حقيقه و مؤسسات و شرت هاي داراي مجوز
پس از بررسه به تأيي تارگرو نظارت برس بنابر شم ت و دفعمات تدمرار تخلمف
ميزان خسارات احنااله ناشه از آن ،اق امات زير به تشخيص تار گرو يماد شم
قابي انجام اس :
 -1تذتر شفاهه؛
 -1تذتر تنبه با درج در پرون ؛
 -8اخمار تنبه با درج در پرون ؛
 -0لغو مجوز بمور دائ و اعالم ع م لالحي اشنغال به اين فعالي .
تبصره -در لورتهته اق ام مؤسسات و شرت ها ،عنوان يده از جراي من رج
در قوانين و مقررات جزايه تشور را دارا باش تارگرو نظارت مدلف اس مراتمب
را به مراجع لالح قضايه منعدس نااي .
در اين لورت انعداس مراتب به مراجع لالح ،مانع از اق امات موضوع اين ماد
نخواه بود.
ماده  -8تليه اشخاص حقيقه و حقوقه ته قبي از تاريخ ابالغ اين آيينناممه
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در زمينه خ مات اعزام دانشجو به خمارج از تشمور فعاليم داشمنه انم موظفنم
ح اتثر تا شش ما پس از ابالغ اين آييننامه ضان تمبيق شرايط خود با مقررات
اين آييننامه ،مجوز الزم را از تارگرو نظارت درياف نااين در غير اين لورت از
فعالي آنها ماانع به عاي خواه آم .
ماده  -9مجوز لادر ش

توسط تارگرو نظارت قابي واگذاري يما اننقمال بمه

غير ناهباش .
ماده  -11وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري موظف اسم اسمامه شمرت هماي
موضوع اين آييننامه را به لورت ساالنه مننشر نااي .
معاون اول رييس جاهور -محا رضا عارف

