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آييننامه بورس ترددي مصوب مورخ 8736/8/6
وزارت فرهنگ و آموزشعالي
 تعاريفدر اين آييننامه جهت اختصار:
 وزارت فرهنگ و آموزشعالي« ،وزارت». ادارهكل بورس و امور دانشجويان خارج« ،ادارهكل». دانشگاهها ،مؤسسات آموزشعاالي و پژوهشاي و مراكاو وابساته باه «وزارتفرهنگ و آموزشعالي»« ،مؤسسات».
 دستگاههااي اجراياي اعاا از وزارتخاناههاا ،ساازمانهاا و سااير مؤسساات،«دستگاهها» ناميده ميشوند.
 دانشجوي بورسيه ترددي به دانشجويي گفته ميشود كاه در ياد دانشاگاهمورد تأييد وزارت در خارج از كشور ثبت نام كرده اسات و دادا ل
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مادت

دوره تحصيلي خود را داخل كشاور تحات ن ار ياد اساتاد راهن ااي داخال
ميگذراند و پس از فراغت از تحصيل مدرك خود را از دانشگاه خارجي دريافت
ميدارد.
 مقدمهبهمن ور ارتقاي سطح عل ي اعضاي هيأت عل ي و متخصصان و تأمين نياروي
انساني مورد نياز كشور و توسعه روابط عل ي بين دانشگاهها و مؤسساات داخال و
خارج از كشور ،داوطلبان واجد شرايط ميتوانناد باا توجاه باه شارايط و طاوابط
مندرج در اين آييننامه بهصورت ترددي در دروه دكتري تحصيل ن ايند.
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 اهدافالف) استفاده از امكانات تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات عل ي خارج از كشور
در جهت گسترش دورههاي دكتري داخل؛
ب) صرفهجويي در هوينه اعوام دانشجوي ت امو ت به خارج از كشور؛
ج) كاهش تأثيرات منفي فرهنگي ناشي از ا امت طوالني دانشجويان و خانواده
آنان در خارج از كشور؛
د) استفاده بهينه از توان عل ي اعضاي هياأت عل اي مؤسساات و متخصصاان
داخل در گسترش دورههاي دكتري.
ماده  -8شرايط داوطلبان
 -1-1بولي در آزمون اعوام و يا استفاده از سه يه مربيان رس ي ( طعاي ياا
آزمايشي) مؤسسات و دستگاهها؛
 -1-2داشتن شرايط ع ومي مندرج در آييننامه بورس و اعوام باه خاارج (باه
غيراز شرط تأهل)؛
 -1-3دداكثر سن داوطلبان ميتواند  3سال بايش از ساقف تعياين شاده در
آييننامه بورس و اعوام به خارج باشد؛
 -1-4داشتن مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت؛
 -1-5اخذ دد نصاب آزمون زبان مورد بول وزارت با توجه به زبان تدريس در
دانشگاه خارجي.
ماده  -2نحوه اخذ پذيرش و تعيين استاد راهنما و موضوع پروژه
 -1-2ارايه پذيرش ترددي بدون شرط از دانشگاه يا مؤسساه عل اي خاارج از
كشور مورد تأييد وزارت به ادارهكل؛
 -2-2موطوع پروژه متقاطي بايد باه تأيياد مؤسساه و ياا دساتگاه مرباوط و
ادارهكل برسد؛
 -3-2استاد راهن اي داخل باياد ماورد تأيياد مؤسساه ياا دساتگاه مرباوط و
ادارهكل باشد؛
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 -4-2استاد راهن اي داخل بايد شرايط الزم براي راهن ايي پاروژه دانشاجوي
دوره دكتري را طبق آييننامه مربوط داشته باشد و موافقت دانشگاه خارج را براي
اين من ور كسب ن وده باشد؛
 -5-2ارايه توافق نامههاي استاد راهن اي داخلاي و اساتاد راهن ااي خاارجي
درخصوص تعريف د يق پروژه ،طول مدت تحصيل و پيشنهاد زمانبنادي دضاور
دانشجو در كشور خارجي و در داخل كشور به ادارهكل.
تبصره -شرايط مندرج در بندهاي  2-3تا  2-5بايد به تأييد نهاايي مؤسساه
محل اجراي پروژه دكتري رسيده و با امضاي رييس يا معاون مربوط باه ادارهكال
ارسال شود.
ماده  -7نحوه پرداخت هزينهها
 -1-3كليه هوينه هاي اعوام اعضااي هياأت عل اي مؤسساات شاامل ،صادور
گذرنامه و خروج از كشور ،بليط رفت و برگشت ،شهريه متعارف و مقرري زندگي،
 2ماه هوينه طروري سفر اول ،هوينه ساالنه ،كتاب و هوينه رساله ،ك اد هويناه
د ل بار (در پايان دوره) و بي ه در طول مدتي كاه دانشاجو در خاارج از كشاور
بهسر ميبرد از محل اعتبارات تأمين هيأت عل ي وزارت ابل پرداخات اسات .در
مدتي كه دانشجو در داخل كشور ميباشاد ماأمور باه تحصايل اسات و دقاو و
مواياي خود را از مؤسسه مربوط دريافت ميكند.
تبصره  -8در مدتي كه دانشجوي بورس ترددي در خارج از كشور مشغول به
تحصيل است و خانواده وي در داخل كشور زنادگي مايكنناد ،دقاو و موايااي
دانشجو به خانواده اش پرداخت ميشود.
تبصره  -2معادل ريالي يد ماه از هوينه ارزي طروري سفر اول به نرخ شناور
از سوي دانشجو و يد ماه ديگر از محل اعتبارات تأمين هيأت عل ي توسط وزارت
تأمين ميشود.
 -2-3كليه هوينههاي مندرج در بند  3-1براي دانشجويان بورسيه غيرهياأت
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عل ي مؤسسات از محل بودجه اعوام دانشاجو باه خاارج توساط وزارت پرداخات
ميشود.
تبصره -در طول دوره تحصيل ،هوينهاي معادل دقو و مواياي مربي پايه 1
به دانشجو يا خانواده وي پرداخت ميشود.
 -3-3پرداخت كليه هوينههاي مندرج در بند  3-1براي دانشجويان دستگاهها
و ساير بول شدگان آزمون اعوام (اعوام به هوينه شخصي) براساس نرخ ارز شناور
باند مركوي بهعهده دستگاه مربوط و يا شخص دانشجو مايباشاد و وزارت هاي
تعهدي در اين ارتباط ندارد.
 -4-3طول دوره تحصيل توسط دانشگاه مرباوط در خاارج از كشاور و اساتاد
راهن اي داخل و موافقت ادارهكل تعيين ميشود ،در شارايط خااص و درصاورت
پيشنهاد دانشگاه مربوط و اساتادان راهن اا باا موافقات ادارهكال مادت تحصايل
ميتواند تا
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طول كل دوره افوايش يابد.

 -5-3مدت ا امت دانشجو در خارج در هر سال براساس زمانبندي پيشنهادي
استادان راهن اي دانشجو و موافقت ادارهكل تعيين ميشاود ،مشاروط باه اينكاه
مج وع ا امت وي در خارج از
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طول دوره تجاوز نكند.

 -6-3هوينه دانشجويان بورسيه ترددي در خارج از كشاور براسااس مااههااي
دضور دانشجو در خارج ،معادل مقرري دانشجويان بورسيه عادي مجارد خاارج از
كشور (محل تحصيل) بهصورت عليالحساب به دانشجو پرداخت ميشود و پس از
هر بازگشت به كشور با ارايه گذرنامه و گوارش سفر نسبت به طعي ن ودن هوينه
سفر برابر مدت ا امت در خارج از كشور ا دام مين ايند.
 -7-3با ن ر ادارهكل براي يد بار در طول دوره و دداكثر به مادت ساه مااه
هوينههااي ارزي خاانواده ه اراه دانشاجو (ه سار و داداكثر  2فرزناد) معاادل
بورسيههاي عادي ابل پرداخت ميباشد.
 -8-3استاد راهن اي خارجي ميتواند يد بار در طول دوره به اياران و اساتاد
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راهن اي داخل دداكثر دوبار به خارج سفر كند كه هوينههاي مرباوط بار دساب
مورد بهعهده وزارت ،دستگاه يا شخص دانشجو ميباشد .تشخيص طرورت بهعهده
ادارهكل است .مدت هر سفر دداكثر دو هفته ميباشد .هوينه سفر استاد راهن اي
داخل طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران در مورد مأموريت روزانه مأمورين دولت
به خارج از كشور پرداخت ميشود.
 -9-3دقالود ه استاد راهن اي داخل طبق مقررات دانشگاهها در هر سال به
پيشنهاد ادارهكل و تصويب شوراي مركوي بورس تعيين و از محل اعتبارات تأمين
كادر هيأت عل ي پرداخت ميشود.
 -11-3دقالود ه استاد راهن اي داخل دانشجويان ترددي دستگاهها و سااير
بول شدگان آزمون اعوام (اعوام به هوينه شخصي) طي اراردادي كاه باه تأيياد
ادارهكل ميرسد با دانشگاههاي مربوط توسط آن دستگاه و يا شخص دانشجو رأساً
پرداخت ميشود.
 -11-3هوينه تحقيقات دانشجويان و استفاده از امكانات آموزشي مؤسسات در
داخل كشور تا سقف چهل ميليون ريال با استفاده از تنخواهگرداني كه مياوان آن
توسط ادارهكل تعيين ميشود با درخواست استاد راهن ا ابل پرداخت مايباشاد.
اسناد هوينهها بايد به تأييد ادارهكل برسد .مواد با ي اناده و تجهياوات خرياداري
شده از اين محل متعلق به مؤسسه محل اجراي پروژه ميباشد.
ماده  -4وظايف و تعهدات دانشجو
 -1-4دانشجويان در مدتي كه در ايران هستند بايد در يد مؤسسه ،مستقر و
زيرن ر استاد راهن اي داخل مشغول به انجام پروژه دكتري خود شوند.
 -2-4دانشجوي بورس ترددي گوارش ششماهه تحصيلي خود را كه به تأييد
استادان راهن اي داخل و خارج و مؤسسه محل تحصيل داخال رسايده باشاد باه
ادارهكل ارسال ن ايد.
 -3-4دانشجوي بورس ترددي نبايد به كاري به اساتثناي خادمات پژوهشاي
مربوط به موطوع پاياننامه بپردازد.
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 -4-4دانشجوي ترددي بهصورت ت امو ت به تحصيل ميپردازد.
 -5-4دانشجوي ترددي تابع مقررات تحصيلي مؤسساهاي اسات كاه در آنجاا
مشغول انجام پروژه ميباشد.
 -6-4دانشجو بايد وثيقه ملكي را كه مبلغ آن از طرف شوراي مركوي باورس
تعيين ميشود ه راه با تعهد محضري به وزارت بسپارد.
اين آييننامه در  4ماده و  27بند و  4تبصره بهتصويب شوراي مركوي بورس و
در تاااري  1378/6/8بااهتصااويب وزياار فرهنااگ و آمااوزشعااالي رساايد و ساااير
بخشنامهها درخصوص بورس ترددي از اين تاري ملغي و ايان آياينناماه شاامل
دانشجويان بورسيه ترددي موجود نيو ميشود.
وزير فرهنگ و آموزشعالي -مصطفي معين

