
 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

 ویژه دانشجویان دکتری تخصصی
 

 شود. این شیوه نامه تدوین و به اجرا گذاشته می 4/2/3131مورخ  202252آیین نامه شماره  2ماده به استناد  مقدمه :

 اهداف و تعاریف :

هدف واگذاری اختیارات حوزه ستادی وزارت به مؤسسات و تشویق دانشجویان این شیوه نامه )دستورالعمل اجرایی( با    

های علمی و پژوهشی و با استناد به آیین نامه فرصت پژوهشی کوتاه مدت برای دکتری داخل به توسعه فعالیت

اجد و توانند طبق این شیوه نامه تعداد مشخصی از متقاضیاندانشجویان دکتری داخل تهیه شده است. مؤسسات می

شرایط خود را انتخاب و به فرصت تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور اعزام کنند. سهمیه مؤسسات همه ساله براساس 

نیازمندیهای کشور و منابع موجود طبق مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین و از سوی اداره کل بورس به مؤسسات 

 شود. ابالغ می

الی دولتی و غیر دولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتری از و مراکز آموزش ع دانشگاههامؤسسه : 

 وزارت هستند 

 سازمان امور دانشجویان سازمان :

 اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج اداره کل بورس :

 

 : شرایط متقاضی1ماده 

 سال از شروع دوره تحصیلی به هنگام معرفی از طرف مؤسسه نگذشته باشد.  1بیش از  -3

 های دولتی باشد. های حضور مؤسسات یا پژوهشگاهوقت دورهدانشجوی تمام  -2

 محور )قبولی های دکتری نوبت دوم شبانه و پژوهشبه دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در دوره تبصره :

 گیرد. کنکور سراسری( در صورت اخذ روادید تسهیالت ارزی با تقبل هزینه توسط دانشجو تعلق می

 موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی/ رساله دکتری وی نیز تصویب شده باشد.  آزمون جامع را با -1

پذیرش مرتبط با موضوع/ رساله دکتری خود را از یک مؤسسه معتبر مورد تأیید گروه تخصصی مؤسسه محل  -4

 تحصیل متقاضی، ارائه کند. 

باشد و دوره ماه می 44حداکثر مهلت زمان جهت ارائه روادید، خروج از کشور از زمان شروع به تحصیل  تبصره :

 شود. تحقیقاتی جزء سنوات تحصیلی مدت مجاز دوره دکتری محسوب می

 TOLIMO, IELTS. TOFEL. MSRTدرصد از نمره زبان  05ارائه گواهی معتبر مبنی بر احراز حد نصاب  -0



 

 : فرآیند انجام کار:2ماده 

بایست مدارک مورد نیاز برای اعزام متقاضیان واجد شرایط فرصت مؤسسات ضمن رعایت کلیه مواد این شیوه نامه می

 تحقیقاتی را جهت طی مراحل زیر تهیه و از طریق اتوماسیون اداری به اداره کل بورس ارسال نمایند. 

تکمیل کاربرگ اطالعات مربوط به متقاضی استفاده از فرصت تحقیقاتی همراه با معرفی نامه معاونت آموزشی یا  -3

 هرماه از طریق نماینده مؤسسه صورت گیرد.  30گیری در اول و از طریق اتوماسیون اداری و پی همؤسسپژوهشی 

  تعهد محضری مورد تأیید دفتر حقوقی سازمان اخذ  -2

ضروریست در اسناد مأخوذه عمل به تعهدات مربوط به آموزش رایگان، خدمت نظام وظیفه و استفاده از بورس  تبصره :

 اشد. ب تحصیلی، انجام خدمت در داخل کشور به مدت دو برابر مدت زمان استفاده شده از فرصت تحقیقاتی ذکر شده

 مالی از طریق اداره کل بورسهای الزم برای وزارت امور خارجه و حمایت نامهصدور معرفی -1

: کلیه مکاتبات صرفاً از طرف اداره کل بورس به مؤسسه محل تحصیل دانشجویان، از طریق نمایندگان مؤسسات تبصره 

 ارسال خواهد شد. 

صدور معرفی نامه به بانک به منظور دریافت ارز پس از اخذ روادید توسط امور مالی سازمان و نامه اخذ مجوز  -4

 ور به اداره وظیفه عمومی توسط اداره کل امور دانشجویان داخل انجام خواهد شد. خروج از کش

 

 : مزایا:3ماده 

 کوتاه مدت خارج: یتحقیقات فرصت الف :

 به میزان مصوبات هیأت محترم وزیران پرداخت شش ماه مقررس ارزی -3

ی بیمه که سقف آن از طرف شوراپرداخت کمک هزینه ریالی بابت جبران بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت و  -2

 شود. مرکزی بورس تعیین می

 شود. معادل ریالی مقرری ارزی از جانب سازمان به بانک کارگزار تسلیم می :1تبصره 

 ارائه الشه بلیط رفت و برگشت و گواهی بیمه جهت تسویه حساب کمک هزینه ریالی الزامی است. :2تبصره 

 

معادل  % 05( با پرداخت 3برای دانشجویان غیر بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی ) به شرح بند  -1

 ( از طرف سازمان صادر می گردد.3کمک هزینه ریالی ) به شرح بند  % 05ریالی مقرری ارزی به نرخ رسمی و 

 



 کوتاه مدت داخل یتحقیقاتفرصت ب : 

رای بهای تحقیقات و خوابگاه، )به تفکیک به منظور تأمین بخشی از هزینهکمک هزینه پژوهش و هزینه خوابگاه  -3

دانشجویان بورسیه و غیربورسیه( به میزان تعیین شده توسط شورای مرکزی بورس، و با ارائه گواهی از مؤسسه 

 شود. محل تحصیل، از سوی اداره کل بورس به مؤسسه محل انجام تحقیقات پرداخت می

تیکه محل انجام تحقیقات دانشجو در داخل کشور از میان مؤسسات غیروابسته به وزارت علوم، در صور:  1تبصره 

موافقت مؤسسه محل تحصیل در مورد واریز مبلغ کمک هزینه پژوهش به حساب مؤسسه  ،تحقیقات و فناوری باشد

 ذیربط الزامی است.

: در طول مدت استفاده دانشجو از فرصت تحقیقاتی داخل در هر شهر غیر از محل تحصیل وی مقرری ریالی  2تبصره 

     شود. حکم فرصت تحقیقاتی برمبنای مقرری بورس مؤسسه محل تحقیق پرداخت میطبق 

 %05تنها  ای غیر از محل تحصیل اما در همان شهر باشد،: در صورتی که مؤسسه محل تحقیق، مؤسسه 3تبصره 

 مقرری ریالی قابل پرداخت است. 

: مقرری برای محل تحقیقاتی که در لیست مقرری دانشجویان بورسیه سازمان نباشد به میزان مقرری  4تبصره 

 مؤسسه محل تحصیل قابل پرداخت خواهد بود. 

 

 : سایر شرایط 4ماده 

 است.سایر مقررات اعزام دانشجویان به فرصت تحقیقاتی به شرح زیر 

 رعایت شئونات اخالقی منطبق بر موازین و مقررات جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا است.  -3

می های علدانشجو موظف است پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی ضمن اعالم مراجعت گزارش کاملی از فعالیت -2

ارائه نمایند. ارائه خالصه خود را که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد. به مؤسسه محل تحصیل  و تحقیقاتی

 گزارش فرصت تحقیقاتی تأیید شده به اداره کل بورس نیز برای تسویه حساب نهایی الزامی است.

دانشحو موظف است در صورت انجام تحقیقات کمتر از شش ماه به تشخیص اداره کل بورس یا اداره کل امور مالی  -1

 سازمان مبلغ اضافه دریافتی را تسویه نماید. 

: مالک عمل جهت تسویه حساب فرصت تحقیقاتی خارج از کشور مدت اقامت دانشجو در کشور محل تحقیق  1تبصره 

 باشد. و برای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل مدت حضور در مؤسسه محل تحقیق می

به کشور مراجعت نماید در غیر  شش ماهدانشجو موظف است پس از اتمام دوره تحقیقاتی حداکثر ظرف مدت  -4

 شود. های انجام شده و خسارت وارده طبق تعهد مأخوذه اقدام میاینصورت نسبت به استرداد هزینه



فرصت تحقیقاتی با نظر مؤسسه و گروه تخصصی )آموزشی یا پژوهشی( محل تحصیل مشروط به داشتن فعالیتهای  -0

انند انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی دارای نمایه علمی برجسته و ارزنده در طول دوره تحقیقاتی )م

 قابل تمدید است. ماه 9معتبر( به تشخیص اداره کل بورس حداکثر تا 

ای ه: در صورت تمدید دوره تحصیلی دانشجو برای نیمسال نهم توسط مؤسسه، این مدت بدون پرداخت هزینه 1تبصره 

 تحصیلی تا یکسال قابل افزایش است.

های تمدید فرصت تحقیقاتی به صورت ریالی و با نرخ ارز رسمی بعد از بازگشت دانشجو به کشور به : هزینه 2تبصره 

نرخ روز  بازگشت محاسبه و پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت و نیز تشخیص بودجه الزم 

 است. 

استرالیا، زالندنو، کانادا، امریکا، ژاپن، افریقای 

 وبی، امریکای التینجن

کشورهای جنوب شرقی 

 آسیا و اروپایی

روسیه و  –هند  –ترکیه  –لبنان 

 سایر

 بیست و پنج میلیون ریال سی و پنج میلیون ریال شصت میلیون ریال

                                              

بورس در مهلت مقرر موفق به دریافت  چنانچه دانشجوی بورسیه تحقیقاتی به هر دلیل و به تشخیص اداره کل

های تحقیقاتی استحقاقی نگردد و به ایران مراجعت کند پس از ارسال درخواست توسط مؤسسه محل تحصیل هزینه

 های ارزی وی در ایران به نرخ رسمی از تاریخ مراجعت در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت است. معادل ریالی معوقه

 ین آیین نامه به عهده سازمان است. نظارت بر حسن اجرای ا

 :  5ماده 

به تصویب شورای مرکزی بورس رسید و از تاریخ  22/2/30تبصره در تاریخ  30ماده و  0این شیوه نامه مشتمل بر 

 ابالغ قابل اجرا است.

 (1395پیوست )سال 

بر با مصوبات هیأت محترم مقرری ارزی دانشجویان برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای هر ماه اقامت برا -3

 باشد. وزیران می

شیوه نامه( بابت جبران بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت و بیمه به  1ماده  3کمک هزینه ریالی )موضوع بند  -2

 شرح جدول زیر تعیین شده است. 

 تواند هرسال به هنگام شود. ریاست سازمان می  ارقام جدول فوق با تأیید تبصره :

شیوه  2ماده  1فرصت تحقیقاتی داخل کشور )موضوع بند هزینه پژوهشی و کمک هزینه مسکن و خوابگاه برای  -1

تعیین شده  میلیون ریال 177تحقیقات تجربی تا و برای  میلیون ریال 07نامه( برای تحقیقات نظری برابر با 

 ه اداره کل بورس ارسال نماید:را ب مربوطاست که مؤسسات محل تحقیق باید به نحو زیر هزینه و اسناد 



 

  بابت درصد هزینه کرد

  -- %15 استاد راهنما

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و  %05 خدمات 

انفورماتیک و کمک هزینه مسکن و 

 خوابگاه

 

  -- %25 مؤسسات

 

( 2ماده  1 تضمین مالی که مؤسسات باید پیش از خروج دانشجو از کشور از وی دریافت کرده باشد )موضوع بند -4

 به شرح فرم پیوست تعیین شده است.

 شرایط ضامنین : 

 شاغل دولت –قطعی  –دو نفر کارمند رسمی  -3

 )در رهن نباشد( موقوفه نباشد.  آزاد  –ملک شش دانگ  -2

 تحقیقاتی : دانشجویان بورسیه و غیربورسیه : فرصت تضمین مالی جهت

 ریال 305555555/-داخل کشور   ریال 455555555/-خارج از کشور  دانشجویان بورسیه

 ریال 305555555/-داخل کشور  ریال 255555555/-خارج از کشور  دانشجویان غیربورسیه

 

 تضمین مالی جهت آموزش رایگان : دانشجویان بورسیه و غیربورسیه

 ریال 355555555/- آموزش رایگان هر مقطع دانشجویان بورسیه

 ریال 355555555/- هر مقطعآموزش رایگان  دانشجویان غیربورسیه

 


