«شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه فردوسي مشهد»

دانشگاه فردوسي مشهد به منظور فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خاار ا
كشور و در راستاي اجراي آئيننامه ابالغي به شماره /64149و مورخ  89/10/4مصاو و ار لواو ت تح ي اا و
فناوريت ت اضاهاي انت ال دانشجويان داراي تابعيت ايراني را ا تاريخ  89/10/4برا ساس ضوابط و م اررا منادر
در آئيننامه پذيرش مينمايد:

آئين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي
خارج از كشور به دانشگاهها  ،مؤسسههاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي
داخل كشور
مقدمه
اين آييننامه با توجه به تجار حاصل ا اجراي آيين نامههاي قبوي به منظور تسهيلت تشويق و ترغيب باه با ششات
دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خاار ا كشاور در م ااع كااردانيت كارشناسايت كارشناساي
ارشد (آمو ش حضوري) و دكتري (آمو ش حضوري يا نيمه حضوري) به داخل كشور و امكان ادامه تحصيل آنان
در دانشگاههات مؤسسههاي آمو ش لالي و مراكز پژوهشي داخل تدوين شرديده است.
الف -تعاريف
ماده  1ـ واژههاي استفاده شده جهت اختصار به شرح ذيل ميباشد:
 -1-1آئين نامه :آئين نامه انت ال دانشجويان ايراني شاغااااال به تحصيل در دانشگاههاي خار ا كشور به دانشگاههاات
مؤسسههاي آمو ش لالي(دولتي و غيردولتي) و مراكز پژوهشي داخل كشور
 -2-1وزارت  :و ار لوو ت تح ي ا و فنآوري
 -3-1مؤسسه  :دانشگاهت مؤسسه آمو ش لالي يا مركز پژوهشاي داراي مجاو ا شاوراي لاالي ان اال فرهنگاي و ياا
و ار

 -4-1شورا  :شوراي انت ال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خار ا كشور به مؤسساههااي داخال
كشور
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 -5-1كميته :كميته منتخب و ير لوو ت تح ي ا و فناوري
 -6-1دانشجو  :دانشجوي داراي تابعيت ايراني شاغل به تحصيل در يكي ا دانشگاههاا و مؤسساههااي آماو ش لاالي
خار ا كشور
 -7-1مامور  :كارمند رسمي دولتت لضو هيئت لومي و دانشجوي بورسيه كه ا عرف و ار ت سا مان مست ل دولتي و
نهادهاي لمومي غيردولتي مربوط با حكم رسمي بهترتيب جهت ماموريتهاي محولهت فرصت مطالعاتي و تحصيلت به
خار ا كشور الزا مي شوند.
ماده  -2شورا :شورا متشكل ا  12نفر به شرح ير است:
 معاون دانشجوئي و ار (رئيس شورا ) مدير كل امور دانشجويان داخل (دبير شورا) معاون آمو شي و ار يا نماينده تا االختيار ايشان (حداقل مدير كل) مدير كل بورس و امور دانشجويان خار مدير كل امور دانش آموختگان رئيس مركز همكاريهاي لومي و بين المووي و ار رئيس دانشگاه آ اد اسالمي يا نماينده تا االختيار ايشان رئيس دانشگاه پيا نور يا نماينده تا االختيار ايشان رئيس دانشگاه جام لومي – كاربردي يا نماينده تا االختيار ايشان نماينده تا االختيار سا مان سنجش آمو ش كشور دو نفر ا الضاي هيا لومي دانشگاهها ت با انتخا و حكم رئيس شوراتبصره :جوسا شورا با حضور حداقل هفت نفر ا الضاي شورا رسميت مي يابد.
ماده  -3كميته :متشكل ا  5نفر به شرح ذيل است
 معاون دانشجويي و ار -مدير كل حو ه و ارتي

 -1آدرس الكترونيكيwww.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx :

 معاون آمو شي و ار معاون فرهنگي اجتمالي و ار رئيس سا مان سنجش آمو ش كشورب -شرايط انتقال
ماده  -4شرايط عمومي:
 -1-4معتبر بودن دانشگاه مبدأ ا نظر اداره كل امور دانشآموختگان و ار
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تبصره :انت ال ا ديگر دانشگاههاي خارجي كه مورد تاييد و ار ذيصالح آن كشور باشدت ف ط براي دورههاي كارداني و
كارشناسي و به مؤسسههاي پيا نورت لومي كاربرديت غيردولتي-غيرانتفالي و آ اد اسالمي امكانپذير است.
 -2-4نداشتن من قانوني براي ادامه تحصيل ا نظر م ررا آمو شي و ار و خدمت وظيفه لمومي
 -3-4نداشتن بيش ا يك سال وقفهي تحصيوي در مان تسويم ت اضا
 -4-4دارابودن مدارك تحصيوي م اع قبوي مورد تأييد مراج ذيصالح
تبصره  :1در صورتي كه مدارك تحصيوي م اع قبوي در خار ا كشور اخذ شده باشندت مدارك ديپوم و پيشدانشاگاهي
بايد توسط و ار آمو ش و پرورش تاييد و مدارك م اع بااالتر باياد توساط اداره كال اماور داناشآموختگاان
و ار ار شيابي شردد.
تبصره  :2دانشجوياني كه با ديپوم  3ساله دوره متوسطه در هر يك ا دانشگاههاي خار ا كشور مشغول به تحصيل شدهاند
براي انت ال و ادامه تحصيل در هر يك ا مؤسسههاي داخلت دارا بودن و ارائه مدرك پيشدانشگاهي يا پايه چهاار
دوره متوسطه (مورد تاييد و ار آمو ش و پرورش) الزامي است و چنانچه مدرك مذكور پس ا ورود به دانشگاه
مبدأ نيز اخذ شده باشد بالمان است.
ماده  - 5شرايط اختصاصي:
 -1-5دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسـته) :شذرانادن حاداقل  12واحاد درساي اصاوي باا
ميانگين كل حداقل  12ا  20يا معادل آن.
 -2-5دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته :شذرانادن حاداقل  6واحاد درساي اصاوي(غير ا واحادهاي جبراناي) باا
ميانگين كل حداقل  14ا  20يا معادل آن.

 -2اعاللا التبار دانشگاههاي مورد تاييد ا نظار ايان اداره كال در كتاا "نظاا ار شايابي مادارك تحصايوي خاار ا كشاور" در پايگااه
اعالعرساني و ار به آدرس http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx :موجود ميباشد.

 -3-5دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفـهاي دامپزشـيي :شذرانادن حاداقل  30واحاد
درسي اصوي با ميانگين كل حداقل  13ا  20يا معادل آن.
 -4-5دوره دكتراي تخصصي :ثبت نا و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصايوي باه صاور حضاوري ياا
نيمهحضوري در دانشگاه مبدأ و دارا بودن شزارش پيشرفت تحصيوي.
ج -تقاضاي انتقال
ماده  -6نحوه ارائه تقاضا :دانشجويان مت اضي واجد شرايط در كويه م ااع تحصايويت الام ا دانشاجويان الزاماي باا
هزينه شخصي و همسر و فر ندان مامور ميتوانند ت اضاي انت ال و مدارك ماورد نياا (كاه شارح آن در شايوهناماه
اجرايي الحاقي ذكر شرديده) را ا عريق تكميل ت اضانامه اينترنتي 3ارائه نمايند.
تبصره  :1مت اضيان ميبايست مؤسسههايي را براي انت ال پيشنهاد نمايند كه:
-

رشته تحصيوي آنان در همان م ط تحصيوي در آن مؤسسه وجود داشته باشد.

-

متناسب با وضعيت تحصيوي (معدل و محل اخذ مدارك تحصيوي م اع قبويت معدل و تعداد واحدهاي شذرانده
در دانشگاه مبدأ ) و همچنين سطح دانشگاه مبدأ (با توجه به جداول شماره  1و  2شيونامه الحاقي) باشد.

-

جزو نزديكترين مؤسسهها به محل سكونت دائمي (خود يا والدين) در داخل كشور باشد.

تبصره  :2مت اضيان انت ال دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري در صور داشتن پذيرش ا مؤسسا داخل در اولويات
انت ال خواهند بود.
ماده  -7زمان ارائه تقاضا :ارائه ت اضا پس ا اخذ شواهي و ريزنمرا رسامي ا دانشاگاه مبادأ امكاانپاذير اسات و
براي انت ال در هر نيمسال تحصيويت بايد حداكثر تا يك ماه قبل ا شروع آن نيمسال تحصيوي ت اضا ارائه شود.
د -پردازش تقاضاي انتقال
ماده  -8نحوه بررسي و رسيدگي به تقاضاها:
پس ا تشكيل پرونده براي مت اضيان انت ال (مت اضياني كه ت اضاي خود را ا عريق تكميل ت اضانامه اينترنتي و يا
به و ار ارائه مينمايند)در دبيرخانه شورا 4ت التبار دانشگاه مبدأ و مدارك تحصيوي دانشجو مورد بررسي قارار شرفتاه و
پرونده جهت تصميمشيري و تعيين دانشگاه م صد در شورا مطرح ميشردد.

 -3به آدرسwww.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspx :
 -4مست ر در اداره كل امور دانشجويان داخل

تبصره  :1ت اضاي دانشجوياني كه شرايط آنها با اين آييننامه تطبياق نادارد و داراي شارايط خااب باشاند باه تشاخي
رئيس شورا در كميته قابل عرحت بررسي و تصميمشيري ميباشد.
تبصره  :2ت اضا ف ط براي همان م ط تحصيوي كه دانشجو در دانشگاه مبدأ مشغول به تحصيل بوده و يا م اع تحصيوي
پايينتر (در صور لد من قانوني مانند م ررا نظا وظيفه براي آقايان)ت قابل بررسي است.
تبصره  :3بررسي ت اضا با ارائه تصوير مدارك تحصيوي قابل انجا است ليكن در صور مواف ت با انت اال در ماان ثبات
نا ت ارائهي اصل مدارك تحصيوي دانشجو كه با مهر "صحت صدور و تعوق" توسط نماينادشي جمهاوري اساالمي
ايران در كشور محل تحصيل تاييد رسمي شدهت الزامي ميباشد.
تبصره  :4در صورتيكه رشته تحصيوي دانشجو در هيچيك ا مؤسسههاي داخل كشور وجاود نداشاته باشاد ت اضاا باراي
انت ال به رشتههاي مشابه يا مرتبط با واحدهاي شذرانده دانشجو در دانشگاه مبدأ و باه نزديكتارين مؤسساه باه محال
سكونت دائمي دانشجو در ايران قابل بررسي خواهد بود.
تبصره  :5در صورتي كه دانشجو مت اضي تغيير رشته همزماان باا انت اال باشادت ت اضاا ف اط باراي تغييار رشاته باه يكاي ا
رشتههاي تحصيوي مشابه و يا رشته تحصيوي مرتبط با واحدهاي شذرانده قابل بررسي ميباشد.
تبصره  :6مؤسسا مورد ت اضاي دانشجو براي انت الت بايستي همترا با سطح دانشگاه مبدأ و همچنين متناسب باا وضاعيت
تحصيوي دانشجو باشد و در هر صور شورا حتيالم دور با در نظر شرفتن محل سكونت دائام دانشاجو ياا والادين
نسبت به تعيين نزديكترين مؤسسه كه ا نظر لومي و همترا ي تطبيق داشته باشد براي انت ال اقدا مينمايد.
تبصره  :7ت اضاي دانشجويان دوره دكتري براي انت ال به مؤسسااتي كاه پاذيرش اخاذ نماوده باشاند در اولويات بررساي
خواهد بود.
تبصره  :8انت ال دانشجويان م اع مختوف تحصيوي كه درخواست خود را مست يماً به مؤسسه مورد نظر ارائه مينمايندت در
صور مواف ت مؤسسهت ا نظر و ار بالمان است.
هـ -شهريه

ماده  - 9ميزان شهريهي تحصيلي دانشجويان انتقالي :پرداخت شهريه تحصيوي به شرح جدول ذيل خواهد بود:

شهريهي تحصيلي

همسر و يا فر ند مامور
همه دانشجويان ( الم ا

دانشگاههاي پيام

نور ،جامع علمي

كاربردي و ساير

مؤسسههاي

غيردولتي و

دانشگاه آزاد

اسالمي

دانشگاههاي

ي برتر
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دانشجوي با هزينه شخصي

دانشگاهها ي وابسته

ساير

ارشد

دولتي

دانشگاهها

مؤسسه

همسر و يا فر ند مامور و
دانشجوي با هزينه شخصي)

دانشجوي با هزينه شخصي

همسر و يا فر ند مامور

همه دانشجويان ( الم ا
همسر و يا فر ند مامور و
دانشجوي با هزينه شخصي)

دكتري

مطابق شهريه مصو هيئت امناي دانشگاه
(شهريه تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد)
حداكثر تا  2برابر شهريهي نوبت دو
براي م اع كارداني وكارشناسي(پيوسته و
ناپيوسته)حداكثر تا  2برابر شهريه نوبت دو و براي
م ط كارشناسي ارشد حداكثر تا  1/5برابر شهريه
نوبت دو
حداكثر تا  2برابر شهريهي ساير دانشجويان داخل
پذيرفته شده در مؤسسه ا عريق آ مون
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برابر شهريهي ساير دانشجويان داخل
پذيرفته شده ا عريق آ مون

بر اساس مصوبه هيئت امناء موسسه پذيرنده

نوع

وضعيت دانشجو

مقاطع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي
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برابر شهريهي دانشجويان پذيرفته شده ا عريق
آ مون

 - 5دانشگاههاي برتر هر دو سال يك بار توسط و ار تعيين و الال ميشردد
 -6دانشگاههاي وابستهاي كه ا ساير دانشجويان پذيرفته شده ا عريق آ مون شهريه دريافت نمينمايند حداكثر تا دو برابر تعرفه دانشجويان پذيرفتاه شاده در
دانشگاهها و مؤسسا غيردولتي.
 -7دانشگاههاي وابستهاي كه ا ساير دانشجويان پذيرفته شده ا عريق آ مون شهريه دريافت نمينمايند حداكثر به ميازان تعرفاه دانشاجويان پذيرفتاه شاده در
دانشگاهها و مؤسسا غيردولتي.

واحدهاي

بينالمللي

دانشگاهها در

مناطق آزاد

همه دانشجويان (الم ا
همسر و يا فر ند مامور و

برابر شهريه مؤسسه پذيرنده

دانشجوي با هزينه شخصي)

تبصره  :1در صور مواف ت با انت ال همسر و يا فر ند مامور به هر يك ا دانشگاههاي برتار و ياا دانشاگاههااي دولتاي
 %50شهريه (حداكثر به ميزان شهريه نوبت دو ) توسط دانشجو و  %50باقيمانده توسط و ار باه مؤسساه پرداخات
ميشود.
تبصره :2پرداخت  %50شهريه مندر در تبصره  1براي مواردي كه مؤسسه مست يماً نسبت به پذيرش و انت ال آنان اقادا
مينمايدت منوط به ارسال شزارش پذيرش و ثبتنا آنها به دبيرخانه شورا ميباشد.
تبصره  :3استفاده ا تسهيال شهريه براي همسر و يا فر ند مامور (ذكر شده در تبصره  )1در صورتي امكانپاذير اسات
كه شروع به تحصيل آنان در دانشگاههاي خار ا كشور در مان ماموريت يا فرصت مطالعاتي و يا تحصيل همسار
يا والدين بوده و ت اضاي انت ال دانشجو نيز حداكثر  6ماه پيش يا پاس ا اتماا ماموريات ماامور ياا اتماا تحصايل
دانشجوي بورسيه ارائه شود.
و -ارزشيابي و تطبيق واحدهاي گذرانده دانشجو
ماده  -10ارزشيابي و معادلسازي واحدهاي درسي :معادلسا ي و تطبيق واحدهاي درساي بار لهاده مؤسساه
ميباشد و مؤسسه موظف است حداقل  %30واحدهاي اصوي دانشجويان انت الي دورههاي كارداني و كارشناسي كاه
در دانشگاه مبدأ با حداقل نمره  12شذرانده را معادل سا ي نمايد.
تبصره :دانشگاههاي برتر موز به رلايت اين امر نميباشند.
ماده  -11محاسبه سنوات :سنوا دانشجو صرفنظر ا تاريخ شاروع و عاول ماان تحصايل در دانشاگاه مبادأت صارفاً
متناسب با واحدهاي معادلسا ي شده وي محاسبه و منظور ميشردد و ميانگين نمرا واحدهاي معادل سا ي شاده
آنها نيز در ميانگين كل منظور ميشردد.
ز -نظارت بر حسن اجراي انتقال
ماده  -12انتقال و ثبتنام دانشجويان توسط مؤسسه :مؤسسه موظف است نسبت به ثبت نا دانشجوياني كاه باا
حكم انت ال توسط شورا به مؤسسه معرفي ميشوند اقدا نمايد و شزارش ثباتناا كوياه دانشاجويان انت االي الام ا

دانشجوياني كه با حكم شوراي انت ال معرفي ميشوند و دانشجوياني كه مؤسسه راساً نسبت به انت ال و ثبت نا آناان
اقدا مينمايد را حداكثر تا  2ماه پس ا ثبت نا به دبيرخانه شورا ارسال نمايد.
ماده  -13الزم االجرا بودن تصميمها واحيام صادره از طرف شورا :كويه مصوبا ت بخشنامهها و احكا انت ال
صادره در م اع مختوف تحصيوي توسط شورا يا كميتهت براي همه مؤسسا ال االجرا ميباشد .هرشونه تخوف ا
آييننامه يا لد اجراي مصوبا و احكا انت الت تخوف اداري محسو و وفق م ررا لمل ميشاود .همچناين در
خصوب تمديد و يا الطاي مجو هات تسهيال و هرشونه خدما باه مؤسساا ت ابتادا لموكارد آنهاا در خصاوب
چگونگي اجراي آييننامه بررسي و سپس تصميم م تضي اتخاذ خواهد شد.
ماده  -14فرآيند و شردش كار اين آييننامه بر اساس شيوه نامه اجرائي الحاقي ميباشد .اين آئين نامه در  14ماده و 18
تبصره در تاريخ  1389/9/29به تأييد و ير لوو ت تح ي اا و فنااوري رسايد و ا تااريخ تصاويب باهماد  4ساال
ال االجرا مي باشد .ضمناً ا تاريخ ابالغ اين آييننامهت كويه آييننامهها و بخاشناماههااي قبواي انت اال فاقاد التباار
ميباشد.

کامران دانشجو
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري

جدول شماره  :1اعتبار سنجي دانشگاههاي خارج از كشور براي انتقال دانشجويان ايراني به داخل
(موضوع تبصره  1ماده  6آئيننامه انت ال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خار ا كشور به
دانشگاههات مؤسسههاي آمو ش لالي و مراكز پژوهشي داخل كشور)
گروهبندي دانشگاههاي
خارج از كشور



دانشگاههاي معتبر گروه 1

دانشگاههاي معتبر

گروه 3

دانشگاههاي معتبر

گروه2

دستهبندي كشورها
دسته  :1آلمانت آمريكات اتريشت
اسپانيات انگوستانت استراليات ايتاليات
ايرلندت بوژيكت پرتغالت چينت
دانماركت روسيهت الندنوت ژاپنت
سوئدت سوئيست فرانسهت فنالندت
كانادات نروژت هوند
دسته  :2امارا ت اكراينت ايسوندت
تركيهت بالروست كرهت مالزيت
مجارستانت ونزوئالتهندوستانت يونانت
آفري اي جنوبيت هنگكنگت اردنت
بحرينت سودانت سوريهت لراقت
لربستانت لمانت قبرست قطرت كويتت

ت اضاي انت ال براي

دانشگاههاي شروههاي "الف"ت

" "ت " " و "د" داخل كشور
(مطابق جدول  )2قابل بررسي

ت اضاي انت ال براي دانشگاههاي شروهاي " "ت
" " و "د" داخل كشور (مطابق جدول  )2قابل
بررسي است.

دانشگاهها
يي كه
صرفابراي
ا نتقال به
داخل

معتبرند

ت اضاي
انت ال براي
دانشگاههاي

شروه "د"
داخل

است.

كشور
ت اضاي انت ال براي

(مطابق
جدول )2

دانشگاههاي شروهاي " "ت

ت اضاي انت ال براي دانشگاههاي شروهاي " " و
"د" داخل كشور (مطابق جدول  )2قابل بررسي

قابل

(مطابق جدول  )2قابل بررسي
است.

است.

بررسي

" " و "د" داخل كشور

است.

 نا اين دانشگاهها به تفكيك كشورها در كتا نظا ار شيابي مدارك تحصيوي خار ا كشور به آدرس:
 http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspxموجود ميباشد.
 دانشگاههايي كه نا آنها در كتا نظا ار شيابي مدارك تحصيوي خار ا كشور نيامده ولي ا نظر و ار ذيصالح همان كشور مورد تاييد ميباشد.

لبنانت مصرت يمنت الجزايرت
ليبيتمراكش
ت اضاي انت ال براي
دسته  :3جمهوريهاي تا ه است الل
يافته (مست ل مشترك المناف )ت

دانشگاههاي شروهاي
" " و "د" داخل كشور

اندونزيت پاكستانت فيويپين

(مطابق جدول  )2قابل
بررسي است.

 انت ال دانشجو ا دانشگاههاي مادر يا معتبرشروه  1كشورهاي دسته  2به دانشگاههاي شروه "الف" داخل كشورت در برخي ا رشتهها
براساس توانمندي لومي دانشگاه مبدأ و همچنين معدل و وضعيت تحصيوي دانشجو به تشخي

شورا امكانپذير است.

 انت ال ا دانشگاههاي كشورهايي كه نامشان در جدول فوق نيامده و مورد تاييد و ار ذيصالح آن كشور باشد ف ط به دانشگاههاي شروه
"د" امكانپذير است.
 مواف ت با انت ال دانشجو مست يماً توسط هر يك ا دانشگاههاي داخلت مطابق آييننامه اما خار ا چارچو جدول فوق نيز بالمان است.
جدول شماره  :2گروهبندي دانشگاههاي داخل كشور صرفاً جهت انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاههاي خارج از
كشور
(موضوع تبصره  1ماده  6آئيننامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به دانشگاهها ،مؤسسههاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور)

گروه الف

گروه ب

گروه ج

اصفهان

اراك

آيتاله بروجردي

الزهرا

اروميه

ايرانشهر

تبريز

بولوي سينا همدان

ايال

تربيت مدرس

بيرجند

بجنورد

تربيت معوم تهران
(كر )

بينالمووي اما خميني قزوين

تهران

تحصيال تكميوي لوو پايه نجان

تربت حيدريه

گروه د
موسسا غيرا نت الي
(بجز موارد مندر در
شروه

و )

دانشگاههاي آ اد اسالمي

بنا

شهيد بهشتي

تربيت معوم آذربايجان و سبزوار

جهر

شيرا

تفرش

خوانسار

صنعتي اصفهان

خويج فارس بوشهر

دامغان

صنعتي اميركبير

را ي كرمانشاه

ابل

صنعتي خواجه
نصيرالدين عوسي

نجان

سيستان و بووچستان

صنعتي شريف

سمنان

صنعتي اروميه

لالمه عباعبايي

شاهد

صنعتي بابل

شهركرد

صنعتي بيرجند

لوم و صنعت
ايران

(بجز موارد شروه
)

و

دانشگاههاي پيا نور (بجز
موارد شروه )
مراكز دانشگاه جام
لومي كاربردي

لوو دريايي و دريانوردي چابهار

فردوسي مشهد

شهيد باهنر كرمان

هنر تهران (كر )

شهيد چمران اهوا

لوو كشاور ي و مناب عبيعي رامين

صنعتي سهند تبريزت صنعتي شاهرودت صنعتي شيرا

فسا

لوو اقتصادي

كا رون

لوو كشاور ي و مناب عبيعي شرشان و ساري

كردستان

فني و مهندسي شوپايگان

شوستان

قم

شنبد كاوس

كاشان

لرستان

شيالن

مح ق اردبيوي

ما ندران

مراغه

واحدهاي بينالمووي دانشگاهها

مالير

هرمزشان

نيشابور

هنر اصفهانت هنر اسالمي تبريز

ولي لصر رفسنجان

يزد

ياسو
غير انتفالي سورهت ارشاد دماوندت خاتمت شيخ
بهاييت خيا ت سجادت شمال (آمل)ت رجاء قزوينت
شهيد اشرفي اصفهانيت محدث نوريت
اما رضا (ع)ت لوو و فنون ما ندران

تربيت دبير شهيد رجايي

صنعت آ و برق شهيد لباسپور

آ اد اسالمي واحدهاي مركز شهرهاي بزرگ (بجز
موارد شروه )

غير انت الي لوم و فرهنگ

پيا نور ا واحدهاي تهران و مركز شهرهاي بزرگ

آ اد اسالمي (واحدهاي :لوو تح ي ا تهرانت تهران
شمالت تهران جنو ت تهران مركزت كر ت قزوينت
خوراسگانت نجف آبادت اراكت تبريزت مشهد و شوشتر)

الف -نحوه ارائه تقاضا:
دانشجويان مت اضي انت ال پس ا مطالعه آييننامه و حصول اعمينان ا دارا بودن شرايط انت ال(مطابق مفاد ماواد
 4و  5آييننامه) ميتوانند ت اضاي خود را به هماراه مادارك ال حاداكثر تاا ياكمااه قبال ا شاروع هار نيمساال
تحصيوي به يكي ا دو روش ير ارائه نمايند:

 -1ارائه از طريق تيميل تقاضانامه اينترنتي
در اين روش دانشجو مي تواند بادون نياا باه مراجعاه حضاوريت ضامن تكميال ت اضاانامه ماذكور باه آدرس:
www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspxت مدارك ال را نيز اسكن و همراه ت اضاانامه ارساال نماياد.
در ت اضانامه فوق دانشجو ميبايست با توجه به:

سوابق تحصيوي خود (محل تحصيل و ميانگين كل نمرا م اع تحصيوي قبوي و فعوي)
التبار دانشگاه و كشور محل تحصيل م ط فعوي
محل سكونت خود يا والدين در ايران
و جداول  1و  2منضم به آييننامه و مفاد تبصره  1ماده  6آييننامه
نسبت به انتخا و پيشنهاد حداقل  1و حداكثر  9موسسه در داخل كشور جهت انت ال اقدا نمايد .در اين
صور شورا پس ا بررسي سوابق تحصيوي و مدارك ارسالي دانشجوت نسبت به تعيين موسسه در داخل جهت ادامه
تحصيل دانشجو اقدا مينمايد( .چنانچه موسسههاي پيشنهادي دانشجو متناسب با سوابق تحصيوي قبواي و فعواي وي
باشد شورا ا بين موسسههاي پيشنهادي دانشجو و در غير اينصاور باا نظار الضاا نسابت باه تعياين موسساه اقادا
مينمايد).

 -2ارائه تقاضا مستقيماً به موسسه مورد نظر
با توجه به مفاد تبصره  8ماده  8آييننامهت كويه موسسا الم ا دانشگاههاي دولتيت غيرانتفاليت پياا ناورت آ اد
اسالمي و جام لومي كاربردي ميتوانند راساً نسبت به پذيرش و انت ال دانشجويان مت اضي انت ال اقدا نمايناد و در
صور مواف ت هر يك ا اين موسسا با انت ال دانشجو نيا به استعال يا مجو ا و ار لوو براي انت ال و ثبات
نا دانشجو نميباشد .بنابراين مت اضيان انت ال ميتوانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي و يا تماس با هريك ا موسساا
مورد نظر و آشاهي ا نحوه پذيرش آنها نسبت به ارائه ت اضاي خود اقدا نمايند (موسسا موظفند مطابق مفاد ماده
 12آييننامه شزارش ثبتنا كويه دانشجويان انت الي الم ا دانشجوياني كه با حكم شوراي انت ال معرفي ميشاوند و
يا دانشجوياني كه موسسه راساً نسبت به انت ال و ثبت نا اقادا ماينماياد را حاداكثر تاا  2مااه پاس ا ثباتناا ت باه
دبيرخانه شورا 8مست ر در اداره كل امور دانشجويان داخل ارسال نمايند).
با توجه به تبصره  2ماده  6آييننامهت به دانشجويان دوره دكتري اكيداً توصيه ميشاود ت اضااي خاود را ا ايان
عريق (مست يماً به دانشگاه مورد نظر) ارائه نمايند.
متقاضيان ميتوانند مدارك خود را از طريق ذيل ارسال نمايند :

8

به آدرس :تهران شهرك قدس خيابان خوردينت خيابان هرمزانت نبش پيرو ان ساختمان و ار لوو عب ه چهار .

 ) 1حضوري  :ايران ا مشهد ا ميدان آ ادي ا پرديس دانشاگاه فردوساي مشاهد ا ساا مان مركازي ا اتااق  403اا دفتار
همكاريهاي لومي بينالمووي دانشگاه
 ) 2پست  :ايران ا مشهد ا ميدان آ ادي ا پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ا سا مان مركزي ا كادپساتي 9177948974
دفتر همكاريهاي لومي بينالمووي دانشگاه
توفن 8802408 - 8836037 :

نمابر 8836056 :

كد مشهد 0511 :

پست الكترونيكي intr@um.ac.ir :

مت اضيان ميتوانند جهت كسب اعاللا ا م اع و رشتههااي تحصايوي دانشاگاه فردوساي مشاهد باه پايگااه
اعاللاتي دانشگاه به آدرس  http://www.um.ac.ir :منوي دانشكدهها مراجعه نمايند.

ب -مدارك مورد نياز
 -1تصوير مدارك تحصيوي دانشگاه مبدا:
 براي م اع كاردانيت كارشناسي و كارشناسي ارشد: :شواهي ثبت نا و اشتغال به تحصيل و اتما حاداقليك نيمسال تحصيوي بصور حضاوري در دانشاگاه مبادات كارناماه و كاد نمارا (تعيين كنناده ار ش نمارا ياا
ار يابي دانشگاه ا واحدهاي اخذ شده دانشجو) كه ا عرف دانشگاه مبدا در خار ا كشور در ساربرگ رسامي و
با مهر و امضاي دانشگاه صادر شرديده و به تاييد سافار و ياا نماينادشي جمهاوري اساالمي اياران در آن كشاور
رسيده باشد.
 براي دانشجويان دوره دكتري  :شواهي حضورت ثبات ناا و اشاتغال باه تحصايل حاداقل دو نيمساال تحصايوي دردانشگاه مبدا و شزارش استاد راهنما مبني بر ميزان پيشرفت تحصيوي و موضوع رساله دانشجو كه به تايياد سافار و
يا نمايندشي جمهوري اسالمي ايران در آن كشور رسيده باشد.
 -2تصوير مدارك معتبر همه م اع تحصيوي قبوي ( چنانچاه مادارك ماذكور در خاار ا كشاور اخاذ شاده باشاندت
مدارك تا پيش دانشگاهي بايد در و ار آمو ش و پرورش قسامت مادارس ايرانياان خاار ا كشاور تايياد و ياا
معادلسا ي و مدارك دانشگاهي نيز بايد در اداره كل امور دانشآموختگان و ار لوو ار شيابي شده باشد)
 -3تصوير صفحا شذرنامه (شامل صفحا داراي مشخصا ت صفحا داراي ويازاي ماان تحصايل و مهار ورود و
خرو ايران و كشور محل تحصيل در مان تحصيل كه تعيين كننده ماان و ميازان حضاور دانشاجو در آن كشاور
باشد)

 -4تصوير شناسنامه و كار موي
 -5تصوير مدارك دال بر وضعيت نظا وظيفه(مخصوب آقايان)
 -6تصوير احكا شروع و پايان ماموريت والدين يا همسر(مخصوب فر ندان و يا همسر مامورين دولت و ياا الضااي
هيئت لومي كه براي فرصت مطالعاتي لزيمت نمودهاند جهت استفاده ا تسهيال شهريه موضوع تبصرههاي  1تا 3
ماده  9آييننامه)
 -7تصوير احكا شروع و پايان بورسيه تحصيوي والدين يا همسر (مخصوب فر ندان و ياا همسار دانشاجويان بورسايه
جهت استفاده ا تسهيال شهريه موضوع تبصرههاي  1تا  3ماده  9آييننامه)
 -8تكميل پرسشنامه درخواست انت ال
 -9اصل فيش واريزي به مبوغ  500/000ريال به حسا جاري شماره  425305379به نا تمركز لوايد دانشجويان باين
المول دانشگاه نزد بانك تجار شعبه دانشگاه فردوسي (كد بانك )4250
ال به ذكر است به ت اضاهايي كه مدارك آنها ناق

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

