دااگشنه علوم زپشکی و
خدمات بهداشتی ردمانی اریان

ل
معاونت نیب ا ملل

آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره هاي دكتراي تخصصي )(Ph.D

هدف
به منظور تامين نيازهاي آموزشي و تخصصي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني و
موسسات آموزشي وابسته و به ويژه در مناطق محروم كشور از طريق تربيت دانشجو در دانشگاههاي داخل در
مقطع دكتراي تخصصي () Ph.Dرشته هايي كه امكان تربيت آنها در داخل وجود دارد و بهره گيري از اين نيروي
انساني در امور آموزشي و تحقيقاتي مورد نياز كشور و نهايتاً كاهش تعداد دانشجوي اعزامي در مقطع فوق الذكر
به خارج از كشور در جهت جلوگيري از صرف هزينه هاي ارزي و نفوذ فرهنگ غير اسالمي ،وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي همه ساله تعدادي از پذيرفته شدگان سهميه آزاد آزمون دوره هاي دكتراي تخصصي ( )Ph.Dرا به
بورس تحصيلي داخل اختصاص ميدهد.

شرايط استفاده از بورس تحصيلي داخل:
ماده  : 1پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي ( )Ph.Dدر رشته هاي تخصصي علوم پايه پزشكي ،بهداشت
و تخصصي و دوره هاي تخصصي داروسازي پس از شركت در آزمون با توجه به سهميه هاي تعيين شده از طرف
معاونت آموزشي انجام خواهد پذيرفت و صالحيت عمومي متقاضيان بر اساس ضوابط آزمون كه با نظارت دبيرخانه
هاي مذكور اجرا ميشود ،تعيين ميگردد.
تبصره :مربيان پذيرفته شده وزارت متبوع با توجه به ضوابط و مقررات موجود مي توانند از ماموريت آموزشي
استفاده نمايند .ضمناً سهميه رزمندگان طبق قانون مصوب در كليه سهميه هاي تعيين شده از طرف دبيرخانه
شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي و آموزش داروسازي و تخصصي اعمال مي شود.
ماده  : 2حداكثر سن جهت استفاده از بورس داخل  35سال مي باشد كه با احتساب دوره خدمت نظام وظيفه و
نير خدمت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  40سال تمام مي باشد.
ماده  : 3مدت استفاده از بورس تحصيلي بر اساس حداكثر سنوات مجاز دوره تحصيلي مصوب شوراي عالي
برنامه ريزي خواهد بود و طي مدت فوق هر زماني كه طرف تعهد تعيين كند موظف به ارائه گزارش تحصيلي و
پيشرفت كار خود مي باشد.
ماده  : 4آن دسته از متقاضيان بورس كه از سهميه آزاد پذيرفته مي شوند و هيچگونه رابطه استخدامي با مراكز
دولتي ،نهادها و سازمانهاي ديگر ندارند در قبال سپردن تعهد محضري متعهد ميگردند پس از اتمام تحصيل به
ميزان دو برابر مدت استفاده از بورس در يكي از دانشگاهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و يا
سازمانهاي وابسته كه توسط معاونت آموزشي وزارت تعيين ميگردد ،خدمت نمايند.
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تبصره :مدت تعهد خدمت افرادي كه بدون استفاده از مقرري بورس تحصيل نموده اند ،يك برابر مدت
تحصيل (تعهد آموزش رايگان) مي باشد و اين امر در سند تعهد محضري جداگانه اي قيد گرديده است.
ماده  : 5چنانچه بورسيه از انجام تعهد محضري امتناع ورزد و يا در پايان دوره تحصيل با توجه به

مقررا ت آموزشي دانشگاه محل تحصيل نتواند به اخذ درجه دانشگاهي مورد نظر نايل آيد و يا از بورس انصراف
نمايد خود و يا ضامن وي موظف است دو برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي (شهريه) و مقرري
تحصيلي را يكجا به حساب وزارت پرداخت نمايد.
ماده  : 6دانشجويان دكتراي تخصصي ( ) Ph.Dدر طول دوره تحصيل از مزاياي مقرري تحصيلي برابر با حقوق و مزاياي مربي
پايه يك دانشگاه محل تعهد خدمت ،كمك هزينه خريد كتاب انجام رساله ،اجاره مسكن ،شركت در كنفرانسهاي داخلي و
خارجي و نيز بيمه خدمات درماني بهره مند مي گردند .ميزان و نحوه پرداخت هريك از موارد فوق طبق دستورالعملي كه در
ابتداي هر سال توسط وزارت ابالغ ميگرددمشخص ميشود.

ماده  : 7پذيرفته شدگان بورس تحصيلي و مستخدمين ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه از ماموريت
آموزشي استفاده ميكنند در طول تحصيل خود بطور تمام وقت در اختيار دانشگاه محل تحصيل بوده و موظفند
حداكثر  3ساعت در هفته به امر تدريس تئوري يا  6ساعت به كار عملي و آزمايشگاهي در گروه آموزشي محل
تحصيل بپردازند.
ماده  : 8چنانچه ادامه تحصيل بورسيه به داليل مندرج در آئين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي ايران
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي نامطلوب تشخيص داده شود بورس وي قطع و نامبرده موظف به پرداخت دو
برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي (شهريه) و مقرري تحصيلي خواهد بود.
ماده  : 9كليه دانشجويان بورسيه مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به
مرخصي بيش از يك ماه و نيز هر گونه فعل و انفعال بايستي از طريق اداره كل بورسها و دانشجويان خارج اقدام
نمايند و پس از اتمام تحصيل موظف هستند در محل تعهد خدمت شروع بكار نمايند.
ماده  : 10مقرري تحصيلي مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي غيردانشگاهي كه در مقطع دكتراي
تخصصي ( )Ph.Dپذيرفته مي شوند و از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند معادل حقوق و مزايايي است كه
طبق مقررات استخدامي خاص آنها تعلق مي گيرد و تامين آن تماماً به عهده وزارتخانه يا موسسه دولتي مطلب
مي باشد.
ماده  : 11دانشگاههاي داراي دوره دكتراي تخصصي)) Ph.Dميتوانند به ازاي تربيت هر دانشجـــو طبق قراردادي كه با
دانشگاه محل تعهد خدمت فرد منعقد مينمايند شهريه ساالنه دريافت نمايند .نحوه انعقاد قرارداد ،مبلغ شهريه ساالنه و نحوه
پرداخت طبق دستورالعملي است كه در ابتداي هر سال توسط وزارت تهيه و ابالغ ميگردد ،مشخص مي شود.

اين آئين نامه در  11ماده و  2تبصره به پيشنهاد شوراي اجرايي بورس به تصويب رسيد.

