
  
نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج از آشور به  آئين

  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل آشور دانشگاهها و دانشكده

  ريزي علوم پزشكي شورايعالي برنامه ٢۵٨/٨/٨١مصوب جلسه بيستم مورخ 

   

هاي  ها و موسسات آموزش عالي خارج از آشور به دانشگاهها و دانشكدهآئين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه

 ٢۵/٨/٨١تبصره در جلسه بيستم مورخ  ١٧ماده و  ١٩علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل آشور در 

-٨٣ريزي علوم پزشكي به تصويب رسيده و جهت آليه دانشجوياني آه از نيمسال اول سال تحصيلي  شورايعالي برنامه

االجرا  ميالدي تحصيل خود را در دانشگاههاي خارج از آشور آغاز خواهند نمود، الزم ٢٠٠٣- ٢٠٠۴معادل سال  ١٣٨٢

باشد  نامه ملغي مي هاي مغاير قبلي براي مشمولين اين آيين نامه اين آئين نامه آليه مصوبات و آئين  باشد و با ابالغ مي

اند، جهت  در دانشگاههاي خارج شروع به تحصيل نموده ١٣٨٢- ٨٣تحصيلي  الزم به ذآر است دانشجوياني آه قبل از سال

ريزي و  شورايعالي برنامه ٢٨/٣/٧۴مورخ  ٢٩٩نامه انتقال مصوب جلسه  انتقال به دانشگاههاي داخل مشمول مفاد آيين

  .اصالحات مربوطه خواهند بود

   

   

  مورد تاييد است                                                                                               

  دآتر محمدرضا صبري                                                                                            

  علوم پزشكي دبير شوراي عالي برنامه ريزي                                                                      

   

   

   

نامه انتقال دانشجويان  در مورد آيين ٢۵/٨/٨١راي صادره در بيستمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

هاي علوم پزشكي و خدمات  ايراني دانشگاهها وموسسات آموزش عالي خارج از آشور به دانشگاهها و دانشكده 

  . واحدهاي مجري ابالغ شودبهداشتي درماني داخل آشور صحيح است 

   

   

   

  دآتر مسعود پزشكيان                                                                              

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                

  ريزي علوم پزشكي  رئيس شوراي عالي برنامه                                                            



    
  

هاي علوم  نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج از آشور به دانشگاهها و دانشكده آئين

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل آشور

   

  فصل اول ـ هدف و تعاريف 

  :  ـ هدف١ماده 

به منظور تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از آشور آه دروه تحصيل آنها ناتمام مانده و به 

اند و قصد ادامه تحصيل در دانشگاههاي علوم پزشكي داخل آشور را دارند، اين آيين نامه تصويب و به  ميهن بازگشته

  . شود مرحله اجرا گذاشته مي

   

  :تعاريف  ـ٢ماده 

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل و  نامه دانشگاهها و دانشكده منظور از دانشگاه در اين آيين ٢-١

  .دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج از آشور اعم از دولتي و غير دولتي است

   

  . شوند حدي در نيمسال تحصيلي ارائه ميهاي تحصيلي است آه در آن دروس به صورت وا منظور از نظام واحدي دوره ٢-٢

، در يك سال تحصيلي ارائه )غير واحدي (نظام ساليانه نظام آموزشي است آه در آن دروس به صورت پيوسته  ٢-٣

  . گردد مي

   

  فصل دوم ـ شرايط انتقال 

راز شرايط عمومي و ـ انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج به دانشگاههاي داخل شكور منوط به اح٣ماده

نامه ارائه مدارك ممورد تاييد سفارت يا نمايندگي سياسي جمهوري اسالمي  اختصاصي و ساير شرايط مندرج در اين آئين

  . ايران در آشور مبدا و موافقت شوراي انتقال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است

  الف ـ شرايط عمومي 

دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج به دانشگاههاي داخل آشور به شرح ذيل شرايط عمومي انتقال براي  ـ ۴ماده 

  : است

  خروج قانوني از آشور  ۴-١

  معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضي با توجه به آخرين مصوبات شورايعالي ارزشيابي  ۴-٢

ل از نظر مقررات آموزشي و خدمت نظام ندشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبدا و دانشگاههاي داخ ۴-٣

  وظيفه 



ساله نظام قديم آموزش و پرورش و يا ديپلم آامل متوسطه و گواهي پايان دوره  ۴دارا بودن ديپلم آامل متوسطه دوره  ۴-۴

  ) يا معادل ارزشيابي شده آنها به تاييد وزارت آموزش و پرورش(دانشگاهي نظام جديد آموزش و پرورش  پيش

بودن مدرك تحصيلي هر دوره براي ورود به دوره بعد آه مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت  دارا ۵-۴

   .درمان و آموزش پزشكي باشد بهداشت،

   

  ب ـ شرايط اختصاصي  

  : شرايط اختصاصي انتقال براي دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج به داخل آشور به شرح ذيل است ـ۵ماده 

ميانگين نمرات امتحن آتبي پايان دوره متوسطه نظم قديم يا ميانگين آل پايان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد  ۵-١

  .آمتر باشد ١۴هاي آارشناسي پيوسته و ناپيوسته از  و دوره ١٢هاي آارداني از  متقاضي نبايد براي انتقال به دوره

پزشكي، (ان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دآتراي عمومي ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضي ۵-٢

 ١٧هاي نظام جديد نبايد آمتر از  دانشگاهي ديپلمه و ميانگين آل پايان دوره پيش١۶نبايد آمتر از ) دندانپزشكي و داروسازي

  . باشد

ابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي ساالنه و حداقل ميانگين ق ۵-٣

  :مختلف تحصيلي به شرح ذيل است 

واحد درسي يا يك نيمسال ١٨بايست حداقل  الف ـ براي انتقال در مقاطع آارداني و آارشناسي ناپيوسته دانشجو مي

  . در دانشگاه مبدا گذرانده باشد ١۴تحصيلي در نظام ساالنه را با حداقل ميانگين نمرات 

واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام  ٣۶بايست حداقل  انتقال در مقطع آارشناسي پيوسته دانشجو مي ب ـ براي

  . در دانشگاه مبدا گذرانده باشد ١۴ساالنه را با حداقل ميانگين نمرات 

حصيلي در نظام واحد درسي يا دو نيمسال ت ١۶ج ـ براي انتقال در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشجو بايد حداقل 

  . در دانشگاه مبدا گذرانده باشد ١۵ساالنه را با حداقل ميانگين آل نمرات 

واحد درسي در  ٧٢دانشجو بايد حداقل ) پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي(د ـ براي انتقال در مقاطع دآتراي عمومي 

  . در دانشگاه مبدا گذرانده باشد ١۵مرات نيمسال تحصيلي در نظام ساالنه را با حداقل ميانگين آل ن ۴نظام واحدي يا 

تر  اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجو در مقطع پايين: ١تبصره 

  . گيرد پذيرفته شده شباشد ، اين واحدها در مقطع باالتر موردمحاسبه قرار نمي

زم براي انتقال در مقطع تحصيلي خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع دانشجوياني آه حداقل شرط معدل ال: ٢تبصره 

  . تر منتقل شوند توانند به مقطع پايين تر مي تحصيلي پايين

انتقال دانشجويان دروه آارشناسي ارشد از دانشگاههايي آه فاقد مرحله آموزشي هستند فقط مرحله پژوهشي  :٣تبصره 

  . دارند ممنوع است

هاي  راي دانشجوياني آه به داليل سياسي از آشور محل تحصيل خود اخراج شده و اين امر به تاييد سرپرستيب: ۴تبصره 

هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از آشور رسيده باشد، حداقل تعداد واحدهاي گذرانده  دانشجويي و نمايندگي



اين تبصره شامل همسر و فرزندان اين دانشجويان نيز . تواند با نظر شوراي انتقال تا نصف آاهش يابد شده فوق مي

  .شود مي

  . مالك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا صرفا دروس دانشگاهي است: ۵تبصره 

اند از بابت دوره   دانشگاهيدر دانشگاههاي خارج شروع به تحصيل نموده هايي آه بدون گذراندن دوره پيش ديپلمه: ۶تبصره 

  . گردد واحد درسي گذرانده شده آنان در خارج از آشور آسر مي ٢۴پيش دانشگاهي تعداد 

   

  . احدها بر عهده دانشگاه پذيرنده استبعداز پذيرش انتقال و معرفي دانشجو به دانشگاه ، تطبيق و  :٧تبصره 

باشند بايستي نوع ديپلم متوسطه  پزشكي داخل آشور مي افرادي آه متقاضي انتقال به دانشگاههاي علوم: ٨تبصره 

  . آنان، علوم تجربي يا رياضي فيزيك و يا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قديم باشد

ضاي هيئت علمي دانشگاههاي داخل گذراندن يكسال تحصيلي در دانشگاه مبدا براي انتقال همسر و فرزندان اع: ٩تبصره 

  الزم است ) شرايط عمومي و اختصاصي( ۵و  ۴هاي  با موفقيت به اضافه داشتن شرايط مندرج در ماده

   

  : است   از خارج به داخل آشور به شرح ذيل)  Ph.D(شرايط انتقال دانشجويان ايراني دوره دآتري : ۶ماده 

  .باشند  داخت شهريه تحصيلي خود ميپر

   

آن دسته از دانشجوياني آه در خارج از آشور در مقاطع مختلف اعم از آارشناسي ، آارشناسي ارشد و يا دآتراي  :٨ماده

به تحصيل اشتغال دارند در صورت احراز شرايط انتقال فقط در همان مقطع يا ) پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي(عمومي 

  . باشند تر در دانشگاههاي داخل آشور مجاز به ادامه تحصيل مي يينمقطع پا

آند،  التحصيل شده هاي گروه پزشكي آه از دانشگاههاي معتبر خارج از آشور فارغ التحصيالن رشته آن دسته از فارغ :٩ماده

پرداخت . خواهند نمودبر اساس تصميم شوراي عالي ارزشيابي در صورت لزوم نسبت به رفع آمبودهاي درسي خود اقدام 

  . بر عهده متقاضي است ٧هاي تحصيل دروس باقيمانده بر اساس مفاد ماده  هزينه

   

شاغل به تحصيل در خارج از آشور ، متقاضي انتقال به ) Ph.D(شرايط انتقال دانشجويان بورسيه مقطع دآتري  : ١٠ماده

  : باشد داخل آشور به شرح ذيل مي

  . ا دو نيمسال تحصيلي در نظام ساالنه را گذرانده باشندواحد درسي ي ١۴حداقل  ١٠-١

  ريزي علوم پزشكي  آسب حداقل نمرات آزمونهاي زبان انگليسي مطابق مصوبه شوراي عالي برنامه ١٠-٢

  . و پژوهشي باشد) Course Work(آنها در خارج داراي دو مرحله آموزشي )  Ph.D(برنامه آموزشي دوره دآتري    ١٠-٣

  . پذيرش از دانشگاه مقصد بر عهده دانشجو استاخذ  ١٠-۴

   .شهريه او توسط اداره بورسها پرداخت خواهد شد ١٠-۵

    

  فصل سوم ـ نحوه انتقال 



درخواست انتقال به همراه مدارك الزم، بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي آه داوطلب قصد انتقال  ـ١١ماده

   .شي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال شوددارد مستقيمٌا به معاونت آموز

فقط مدارك تحصيلي رسمي آه به تاييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در آشور محل تحصيل دانشجو رسيده : تبصره

   .باشد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

اي انتقال دانشجويان ايراني خارج از آشور آه در حوزه درخواست متقاضيان انتقال، در شورايي به نام شور :١٢ماده 

گيرد  شود، مورد بررسي قرار مي آموزش پزشكي تشكيل مي معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و

و با توجه به رشته تحصيلي، ظرفيت دانشگاههاي علوم پزشكي و شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان ، تسبت به 

  . يا رد درخواست آنان اقدام خواهد شدپذيرش 

پذيرش قطعي متقاضيان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تاييد صالحيت عمومي آنان از سوي هيات : ١تبصره 

  . مرآزي گزينش دانشجو است

  . براي هر سال تحصيلي صرفٌا براي همان سال معتبر است درخواست انتقال رسيده ٢تبصره 

شوند و  ضياني آه تا تاريخ تسليم تقاضا بيش از يكسال وقفه تحصيلي داشته باشند، دانشجو محسوب نميمتقا  :٣تبصره 

  . به تقاضاي اينگونه متقاضيان ترتيب اثر داده نخواهد شد

    

   ترآيب شوراي انتقال

   :نفر به شرح ذيل است ٩شوراي انتقال متشكل از  ـ ١٣ماده

  ) رئيس شورا(هي معاون آموزشي و امور دانشگا ـ ١٣-١

  ) دبير شورا(ـ رئيس مرآز امور دانشجويي  ١٣-٢

  ـ سرپرست اداره آل دانشجويان و دانش آموختگان داخل  ١٣-٣

  ـ مسئول اداره بورسها و دانشجويان خارج ١٣-۴

ر نفر از معاونين آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي داراي هيات مميزه به انتخاب معاون آموزشي و امو ٣  ـ١٣-۵

  دانشگاهي 

  ـ يكي از دبيران شوراهاي آموزش تخصصي به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاهي  ١٣-۶

  ـ يك عضو هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاهي  ١٣-٧

   

  فصل چهارم ـ ساير مقررات 

ي، آارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، آارشناسي ارشد و دآتراي محل تحصيل دانشجوي انتقالي در مقاطع آاردان ـ ١۴ماده

شود و  با توجه به تناسب رشته تحصيلي ، توسط شوراي انتقال تعيين مي) پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي( عمومي 

تعداد  شورا ضمن ابالغ موافقت خود با انتقال ، باتوجه به شرايط تحصيلي ، نوع رشته وجود امكانات، ميزان ظرفيت و

  . نمايد نام به دانشگاه مقصد معرفي مي سهميه دانشجو را براي ثبت



اگر متقاضي بيشتر . باشد ميزان ظرفيت پذيرش جهت انتقال ، دو درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته هر دانشگاه مي: تبصره

س گذرانده شده در دانشگاه از ظرفيت بود مالك پذيرش ميانگين نمرات امتحان آتبي پايان دوره متوسطه و ميانگين درو

مبدا مي باشد فرزندان اعضاي هيات علمي در صورت موافقت دانشگاه مقصد اضافه بر ظرفيت پذيرش انتقال پذيرفته 

  . خواهند شد

   

هاي آموزشي و همچنين رعايت ضوابط اجرايي و شرايط  نامه هاي مصوب و آيين تطبيق وضعيت دانشجو با برنامه ـ ١۵ماده

  . حصيل دانشجو بر عهده دانشگاه مقصد استفراغت از ت

   

ـ ميانگين آل نمرات دروس پديرفته شده دانشجو در آارنامه وي ثبت و در ارزشيابي نهايي او مورد استفاده قرار  ١۶ماده

  . گيرد مي

   

، دآتراي  هاي آارداني، آارشناسي پيوسته و ناپيوسته حداآثر مدت مجاز تحصيل براي پذيرفته شدگان دوره ـ ١٧ماده

واحد درسي باقيمانده ، يك نيمسال تحصيلي است و براي  ١۴هر  به ازاء) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي( عمومي 

نامه الزم  حداآثر طول مدت تحصيل تا زمان تدوين آيين) Ph.D( هاي آارشناسي ارشد ناپيوسته و دآتري  دانشجويان دوره

پزشكي ، توسط شوراي  ريزي علوم عالي برنامه ه و تصويب در شورايبه پيشنهاد شوراهاي آموزش تخصصي مربوط

هاي آموزشي مربوط تجاوز  نامه ولي نبايد از حداآثر مدت مجاز تحصيل در آيين. شود تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي

  . آند

   

دستورالعمل مربوط توسط معاونت نامه نياز به دستورالعمل اجرايي داشته باشد،  ـ چنانچه برخي از مواد اين آيين١٨ماده

ريزي علوم  آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب در شورايعالي برنامه

  . شود پزشكي ابالغ مي

   

پزشكي به  شورايعالي برنامه ريزي علوم ٢۵/٨/٨١تبصره در جلسه بيستم مورخ  ١٨ماده و  ١٩نامه در  اين آيين ـ ١٩ماده

ميالدي  ٢٠٠٣- ٢٠٠۴معادل سال  ١٣٨٢- ٨٣تصيوب رسيده و جهت آليه دانشجوياني آه از نيمسال اول سال تحصيلي 

نامه آليه مصوبات و  باشد و با ابالغ اين آيين االجرا مي تحصيل خود را در دانشگاههاي خارج از آشور آغاز خواهند نمود، الزم

الزم به ذآر است دانشجوياني آه قبل از سال . باشد نامه ملغي مي مولين اين آييننامه هاي مغاير قبلي براي مش آيين

اند جهت انتقال به دانشگاههاي داخل مشمول مفاد  در دانشگاههاي خارج شروع به تحصيل نموده ١٣٨٢- ٨٣تحصيلي 

  . ه خواهند بودريزي و اصالحات مربوط شوراي عالي برنامه ٢٨/٣/٧۴مورخ  ٢٩٩نامه انتقال مصوب جلسه  آيين

   

   

  


