
دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور
:ھدف 

بھ منظور تامین نیازھای آموزشی و تخصصی دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی و موسسات آموزشی 
وابستھ در مناطق مورد نیاز کشور از طریق تربیت دانشجو در دانشگاھھای داخل در مقطع دکترای تخصصی رشتھ ھایی 

امکان تربیت آنھا در داخل وجود دارد و بھره گیری از این نیروی انسانی در امور آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز کشور کھ 
و نھایتا کاھش تعداد دانشجوی اعزامی در مقطع فوق الذکر بھ خارج از کشور در جھت جلوگیری از صرف ھزینھ ھای 

ان و آموزش پزشکی ھمھ سالھ تعدادی از ظرفیت پذیرفتھ شدگان ارزی و نفوذ فرھنگ غیر اسالمی، وزارت بھداشت، درم
.سھمیھ آزاد آزمون دوره ھای دکتری تخصصی را بھ بورس تحصیلی داخل اختصاص می دھد

:شرایط استفاده از بورس تحصیلی داخل
پایھ پزشکی پذیرش دانشجو بعنوان بورسیھ در مقطع دکترای تخصصی در رشتھ ھای تخصصی مورد نیاز علوم-١ماده 

وشرکت در فراخوان سراسریسھمیھ آزاد در آزمون مربوطھ درپس از قبولیبھداشت و دوره ھای تخصصی داروسازی 
. امکان پذیر می باشد

.می باشد١٥و دوره دکتری حرفھ ای ١٦کارشناسی ارشد سیھ میانگین معدل دوره از شرایط پذیرش دانشجو بھ عنوان بور
بھ بعد کھ از تعھد خاص استفاده می نمایند پس از گذراندن یکسال تحصیلی با تائید ٨٧پذیرفتھ شدگان ورودی سال :١تبصره

.شورای مرکزی جذب و موافقت شورای اجرایی بورس وزارت می توانند از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند 
ی مربوطھ می بایست از تعھد عام استفاده نمایند می توانند با آن دستھ از پذیرفتھ شدگان کھ با توجھ بھ رشتھ تحصیل:٢تبصره

.ارائھ اعالم نیاز از دانشگاھھای علوم پزشکی و تصویب شورای اجرایی بورس از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند 
یز خدمت سال می باشد کھ با احتساب دوره خدمت نظام وظیفھ و ن٤٠حداکثر سن جھت استفاده از بورس داخل -٢ماده

.سال تمام می باشد٤٥داوطلبانھ در جبھھ ھای نبرد 
سال خواھد بود و بعد از مدت ٥/٤طول استفاده دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی از بورس تحصیلی داخل -٣ماده

مدت استفاده از بورس تحصیلی بر اساس سنوات مجاز دوره . مذکور بھ دانشجو مقرری تحصیلی پرداخت نخواھد شد
حصیلی مصوب شورای عالی برنامھ ریزی خواھد بود و طی مدت فوق ھر زمانی کھ طرف تعھد تعیین کند موظف بھ ت

.ارائھ گزارش تحصیلی و پیشرفت کار خود می باشد
دانشجویانی کھ از مزایای بورس کوتاه مدت خارج از کشور بھره مند می شوند، مدت بورس خارج نیز در قالب :تبصره

.اب می گردد و مدت بورس قابل افزایش نخواھد بودسال احتس٥/٤
.دانشجویان بدون موافقت شورای اجرایی بورس حق استفاده از بورس سایر موسسات دولتی را ندارند-٤ماده 
آن دستھ از متقاضیان بورس کھ از سھمیھ آزاد پذیرفتھ می شوند و ھیچگونھ رابطھ استخدامی با مراکز دولتی، -٥ماده 

و سازمانھای دیگر ندارند در قبال سپردن تعھد محضری متعھد می گردند پس از اتمام تحصیل صرفا در رشتھ ھا و نھادھا 
دانشگاھھای خاص اعالم شده از سوی دبیرخانھ ھای مربوطھ و تائید شورای اجرایی بورس بھ میزان دو برابر مدت استفاده 

.از بورس خدمت نمایند
.یک مقطع تحصیلی بیش از یکبار از بورس تحصیلی استفاده نمایدبورسیھ نمی تواند در-٦ماده 
چنانچھ بورسیھ از انجام تعھد امتناع ورزد و یا در پایان دوره تحصیل با توجھ بھ مقررات آموزشی دانشگاه محل -٧ماده 

امن وی موظف است سھ تحصیل نتواند بھ اخذ درجھ دانشگاھی مورد نظر نایل آید و یا از بورس انصراف دھد، خود و یا ض
و مقرری تحصیلی با احتساب یک برابر ھزینھ آموزش رایگان ) شھریھ ( برابر ھزینھ ھای مصروفھ اعم از ھزینھ تحصیلی

.برابر ھزینھ را یکجا بھ قیمت روز بھ حساب وزارت پرداخت نماید٤جمعا 
مربی پایھ یک در دانشگاه محل تعھد مقرری تحصیلی دانشجویان دکترای تخصصی بورسیھ داخل برابر حقوق-٨ماده

خدمت خواھد بود لذا چنانچھ ھر گونھ افزایشی در حقوق مذکور صورت گیرد این تغییر با نظر شورای اجرایی بورس 
این دانشجویان ھمچنین در طول مدت استفاده از بورس از کمک ھزینھ خرید کتاب، انجام رسالھ، اجاره . صورت می گیرد

نفرانس ھای داخلی و خارجی بھره مند می گردند کھ میزان و نحوه پرداخت ھر یک از موارد فوق مسکن و شرکت در ک
.طبق دستورالعملی کھ در ابتدای ھر سال توسط وزارت ابالغ می گردد مشخص می شود

می مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل بھ تحصیل دانشگاھھا در مقطع دکترای تخصصی کھ از تعھد عام استفاده:تبصره
.کنند معادل مقرری دستیاران از دانشگاه محل تحصیل پرداخت خواھد شد

پذیرفتھ شدگان بورس تحصیلی و مستخدمین سایر وزارتخانھ ھا و موسسات دولتی کھ از ماموریت آموزشی استفاده -٩ماده 



ساعت در ھفتھ بھ امر ٣می کنند در طول تحصیل خود بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل بوده و موظفند 
.ساعت بھ کار عملی و آزمایشگاھی در گروه آموزشی محل تحصیل بپردازند٦تدریس تئوری یا 

پرداخت کمک ھزینھ تحصیلی، مقرری تحصیلی و اعطای بورس تحصیلی بھ اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و -١٠ماده 
و مزایای محل خویش بھره مند می شوند، ممنوع است و مستخدمین سایر وزارتخانھ ھا و موسسات دولتی کھ از حقوق 
.بورسیھ در ھر حال بیش از یک دریافتی نمی تواند داشتھ باشد

چنانچھ ادامھ تحصیل بورسیھ بھ دالیل مندرج در آیین نامھ انضباطی دانشجویان جمھوری اسالمی ایران مصوب -١١ماده
برابر ھزینھ ھای چھار بورس وی قطع و موظف بھ پرداختدشورای عالی انقالب فرھنگی نامطلوب تشخیص داده شو

.و مقرری تحصیلی خواھد بود) شھریھ( مصروفھ اعم از ھزینھ تحصیلی
کلیھ دانشجویان بورسیھ می توانند در طول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز بھ مرخصی -١٢ماده

.ل تعھد خدمت و شورای اجرایی بورس بدون پرداخت حقوق قابل اقدام می باشدبیش از یک ماه پس از تائید دانشگاه مح

مواردي كه دانشجويان بايد در ھنگام تحصیل به آن توجه نمايند

مـاه صـورت مـي پـذيرد و در صـورت نیـاز بـه        ٦تمديد مدت بورس بر حسب ضرورت توسط دانشگاه محل تعھد خدمت حداكثر تا -١

بیشتر جھت ادامه تحصیل ، بايد دانشگاه محل تحصیل ضمن تائید نیاز به تمديد دوره تحصیلي گزارشي از وضـعیت  فرصت زماني 

.ماھه ديگر معمول میگردد٦تحصیلي دانشجو را ارائه نمايد كه پس از بررسي اقدام الزم حداكثر تا يك نوبت 

عھد محضري مطابق با افزايش طول دوره تحصیلي تغییـر يابـد   الزم به توضیح است در صورت تمديد دوره تحصیلي بايد متن سند ت

بـديھي اسـت پـس از    . كه الزم است متقاضي جھت انجام امور به كارشناس آموزشي دانشگاه محل تعھد خدمت مراجعه نمايد

.میگرددموافقت با تمديد و تغییر متن سند مورد تعھد پیرو ابالغ مبني بر افزايش طول دوره تحصیلي جھت دانشجو صادر

ھر گونه تغییر در محل تعھد خدمت بايد با صالحديد معاونت آموزشي و دبیرخانه شوراي وزارت صورت گیرد كه اين امر بـا ارائـه   -٢

عدم نیاز از دانشگاه مورد تعھد قبلي و اعالم نیاز از محل جديد صورت مي پذيرد كه پس از تائید معاونـت آموزشـي، واحـد بـورس     

.به اصالحات الزم در متن حكم صادره اقدام مي نمايدداخل نسبت 

كلیه دانشجويان بورسیه مي توانند درطول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در صورت نیـاز بـه مرخصـي بـیش از يـك مـاه       -٣

.قرار گیردبايد درخواست خود را كتبًا به كارشناس آموزشي دانشگاه محل تعھد خدمت ارائه نمايند تا مورد بررسي

بـه خـارج از كشـور اعـزام شـوند از تـاريخ       ) تكمیلي(چنانچه دانشجويان بورسیه داخل جھت استفاده از يك دوره بورس كوتاه مدت -٤

پـس از اتمـام دوره   . صدور حكم بورس خارج مقرري داخل قطع میگردد و مراتب طي صـدور پیـرو ابـالغ بـه دانشـجو اعـالم میگـردد       

.صورت ادامه بورس داخل دانشجو مجددًا پیرو ابالغي جھت پرداخت مقرري صادر میگرددوبازگشت به كشور در 



:هدف کلی
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا توجــه بــه نیازهــاي آموزشــی و پژوهشــی جمهــوري اســالمی ایــران  

ــو     در ــاز دانشــگاههاي وابســته و شــناخت ن ــامین نیــروي انســانی متعهــد و متخصــص مــورد نی ــه ت راســتاي کمــک ب
آوریهـاي علمــی و آشــنائی بـا آخــرین تجربیــات کشــور هـاي خــارجی در زمینــه هـاي مختلــف علمــی و تخصصــی و     

ر تــالش در امکانـات موسســات آمــوزش عــالی مربوطــه و نیــز انتقــال فــن آوري نــوین بــه داخــل کشــور و بــه منظــو 
جهــت خــود کفــا نمــودن جامعــه علمــی اقــدام بــه اعــزام دانشــجویان در دوره هــاي بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت بــر   
اسـاس قـانون اعـزام دانشـجو بــه خـارج از کشـور و مقـررات شـوراي اجرائــی بـورس و دسـتور العمـل اجرائـی مــی             

.ران تدوین گردیده استقانون اساسی جمهوري اسالمی ای138نمایدکه آیین نامه آن بر اساس اصل 
دوره هاي بلند مدت

:هدف 
بــه منظــور تــامین کــادر هیــات علمــی و راه انــدازي دوره هــا ي جدیــد و رشــته هــاي خــاص در دانشــگاههاي علــوم  

.به خارج از کشور اعزام می گرددPh.Dپزشکی، دانشجو در مقطع دکتراي 
:رشته هاي مورد نیاز1-ماده

دي مـاه اعـالم رشـته هـاي مـورد نیـاز خودتاپایـان      وموسسـات وابسـته ملـزم بـه    دانشگاههاي علوم پزشـکی   .1.1
:می باشند هر سال با شرایط ذیل 

ــور      .1.1.1 ــل کش ــته در داخ ــیل در آن رش ــه تحص ــان ادام ــه امک ــود ک ــد ب ــایی خواه ــته ه ــرفاً در رش ــزام ص اع
ــدارد ــر ا5مگــر اینکــه ظرفیــت  پــذیرش دانشــگاهها در رشــته مــذکور طــی   . وجــود ن ز ســال آتــی کمت

.نیاز کشور باشد و این امر به تایید شوراي اجرائی بورس برسد
ــدازي و       .1.1.2 ــد راه ان ــذکور قص ــگاه م ــه  دانش ــد ک ــایی باش ــته ه ــت رش ــتی جه ــگاهها بایس ــاز دانش ــالم نی اع

ــوده       ــه اي ب ــورونیازهاي منطق ــاي کش ــت ه ــاس اولوی ــر اس ــته و ب ــته را  داش ــذاري در آن رش ــرمایه گ س
.بورس برسدواین امر به تایید شوراي اجرائی 

ــادل     : تبصــره ــل پرداخــت مع ــا تقب ــد ب ــوع دارن ــا وزارت متب ــرتبط ب ســایر دســتگاهها کــه رشــته هــاي م
.ریالی هزینه هاي بورس می توانند رشته هاي مورد نیاز خود را به این وزارت اعالم نمایند

ــال در وزارت م      .1.2 ــر س ــورس ه ــی ب ــوراي اجرائ ــین ش ــگاه در اول ــر دانش ــالیانه  ه ــهمیه س ــا و س ــته ه ــوع رش تب
بررسی ، مصوب و به دانشگاه مربوطه  اعالم می گردد

:شرایط عمومی متقاضیان اعطاي بورس-2ماده



:متقاضیان باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند
ــورخ     .2.1 ــات علمــی مصــوب شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی م ــه جــذب اعضــاي هی ــین نام ــودن ضــوابط آئ دارا ب

19/4/86
ــره ــه   : تبص ــانون برنام ــه ق ــه ب ــا توج ــدیریت    ب ــانون م ــور وق ــی کش ــاعی، سیاس ــادي، اجتم ــعه اقتص ــارم توس چه

مصـــوب  مجلـــس شـــوراي اســـالمی، 24/7/1386مـــورخ 109740/385خـــدمات کشـــوري بـــه شـــماره 
ــگاهی         ــدرك  دانش ــذ م ــت اخ ــی جه ــتگاههاي اجرائ ــدان دس ــه کارمن ــی ب ــت آموزش ــورس و ماموری ــاي ب اعط

.ممنوع می باشد
ــداقل کارشنا .2.2 ــیلی حـ ــدرك تحصـ ــودن مـ ــکی،   دارا بـ ــومی پزشکی،دندانپزشـ ــراي عمـ ــدیا دکتـ ــی ارشـ سـ

داروسازي،علوم آزمایشگاهی  ودامپزشکی
.سال باشد35سن متقاضیان در زمان در خواست بورس بایستی  حداکثر .2.3

حــداکثر ســن بورســیه هــا بــر حســب مــورد مــی توانــد بــه شــرح  ذیــل افــزایش یابــد و در هــر حــال   :تبصــره
.سال باشد40نباید بیش از 

.ي هیات علمی دانشگاهها یک سال به ازاي هر سال  خدمت اعم از پیمانی یا رسمی اعضا-الف
).حداکثر دو سال (دارندگان کارت پایان خدمت وظیفه عمومی معادل طول خدمت -ب
ــه در        -ج ــور داوطلبان ــال حض ــر س ــه  ازاي ه ــال ب ــک س ــی ،ی ــگ تحمیل ــاي جن ــه ه ــدگان در جبه ــرکت کنن ش

.جبهه
.سال به ازاي هر سال اسارتآزادگان جنگ تحمیلی ،یک-د

ــت     .1.1 ــا کــارت معافی ــت تحصــیلی وی ــا معافی ــه ی ــان خــدمت نظــام وظیف ــارت پای ــد داراي ک ــور بای متقاضــیان ذک
.دائم و یا دفترچه آماده به خدمت که مهلت آن تا تاریخ تصویب بورس منقضی نگردیده، باشند

ــره ــه    :تبص ــدمت وظیف ــام خ ــال انج ــی در ح ــزام ،متقاض ــاریخ اع ــه در ت ــوع در  چنانچ ــد وزارت متب ــومی باش عم
.چارچوب قانون وظیفه عمومی نسبت به ترخیص وي اقدام خواهد نمود

ــوب      .1.2 ــور مص ــارج از کش ــه خ ــجو ب ــزام دانش ــانون اع ــالحیه ق ــق اص ــث طب ــیان مون ــس 14/12/79متقاض مجل
.قانون گذر نامه مجاز به اعزام می باشند18شوراي اسالمی با رعایت  مفاد ماده 

.اختصاصی  اعطاي بورس شرایط -3ماده
:متقاضیان باید واجد شرایط اختصاصی ذیل باشند

.محل اشتغال بکار متقاضیان در صورت استخدام رسمی نباید با موسسه معرف  متفاوت   باشد.2.1
ــد          .2.2 ــرف  تعه ــه مع ــا موسس ــولی و ی ــهمیه قب ــل س ــري غیرازمح ــتگاه دیگ ــه یادس ــه مؤسس ــیان نبایدب متقاض

ــراي تعهــخــدمت داشــته باشــندو محــل  ــورساســتفاده د متقاضــیان ب ارشــد درمقطــع کارشناســی داخــل از ب
.در مقطع  دکترا  باشدسهمیه قبولی با محلنباید متفاوت 



ــی   .2.3 ــراي تخصص ــدارك دکت ــدگان م ــراي     ) Ph.D(دارن ــاي دکت ــیل در دوره ه ــه تحص ــاغل ب ــجویان ش و دانش
.اخذ بورس  نمی باشندیا دستیاري مجاز به شرکت در آزمون و معرفی جهت) Ph.D(تخصصی 

.ضوابط و شرایط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه سالیانه شوراي اجرائی بورس خواهد بود.2.4
پـذیرش نهــایی و اعطــاي  بــورس  بــه متقاضــیان معرفــی شــده توســط دانشــگاه پــس از تاییــد هیــات مرکــزي  .2.5

درمـــان و جـــذب، در چـــارچوب ضـــوابط شـــورا و  از طریـــق شـــوراي اجرایـــی بـــورس وزارت  بهداشـــت،  
.آموزش پزشکی صورت  می پذیرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفی افراد به وزارت متبوع می باشد

ــذیرش در آزمــون    .2.6 ــهمیه هــاي پ ــی  (س ــهمیه آزاد و ســهمیه مرب ــاالنه شــوراي     ) س ــاس مصــوبات س بــر اس
اجرایی بورس می باشد

.داوطلب مربی به شخصی اطالق می گردد که عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی  دانشگاه معرف باشد–الف 
.داوطلبانی که مشمول بند الف نمی شوند باید از سهمیه آزاد استفاده نمایند -ب

ــر     %) 20(بیســت درصــد  .2.7 ــوق کــه حــد نصــاب نمــره علمــی الزم را کســب کــرده باشــند، ب از ســهمیه هــاي ف
لــس  شــوراي اســالمی مخــتص ســهمیه رزمنــدگان، جانبــازان، همســران و فرزنــدان         اســاس مصــوبه مج 

.جانباران باالي پنجاه درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا می باشد
ــان و     .2.8 ــه وزارت بهداشــت، درم ــان دانشــگاهها و موسســات وابســته ب ــراي ســهمیه مربی ــذیرش ب حــد نصــاب پ

ــه شــده در  ) هشــتاد درصــد(% 80آمــوزش  پزشــکی و ســهمیه رزمنــدگان، اخــذ   نمــره آخــرین فــرد پذیرفت
.سهمیه آزاد می باشد

رابــدون شــرکت درآزمــون جهــت    % 50هردانشــگاه مجــاز مــی باشدازســهمیه تعیــین شــده درهررشــته      .2.9
ــی نمایــد           ــدمات آموزشــی معرف ــورس بــه مرکزخ ــی ب ــایی درشــوراي اجرائ ــورس وتصــویب نه ــاي ب اعط

:اصی بایستی داراي یکی از شرایط ذیل باشند متقاضیان عالوه براحراز شرایط عمومی و اختص
آیــین نامــه تســهیالت آموزشــی، پژوهشــی و رفــاهی ویــژه       اســتعدادهاي درخشــان بــه اســتناد   .3.9.1

.استعدادهاي درخشان
.نمره ارتقاء را کسب  نموده باشند% 80مربیان آموزشی دانشگاههاکه .3.9.2
ــده باشــند -افــرادي کــه در پســت هــاي علمــی .3.9.3 ــی داراي خــدمات ارزن ــد و تشــخیص (.اجرائ ــا تایی ب

)شوراي اجرایی بورس وزارت متبوع 
ــوبه                     :تبصـــره ــد بـــر اســـاس مصـ ــتادي وزارت بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی مـــی توانـ حـــوزه سـ

ــا س        ــرا س ــرده و ب ــت ک ــورس دریاف ــی ب ــوراي اجرائ ــهمیه اي از ش ــال س ــر س ــورس در ه ــی ب ــوراي اجرائ ش
.عمل نماید9,3بند

ــ.3.10 ــود و در صــورتیکه در هــر   مرجــع نظــارت ب ر حســن انجــام مراحــل اعطــاي بــورس،وزارت متبــوع خواهــد ب
مرحلــه مشــخص گــردد کــه رونــد فــوق  در معرفــی افــراداز ســوي دانشــگاه رعایــت نگردیــده اســت بــورس  

.اعطائی لغو می گردد و از سهمیه دانشگاه در سال آتی کاسته می شود
:بورس همراه به اشخاصی تعلق می گیرد که.3.11



ــف  ــداکثر     :ال ــد و ح ــته باش ــرهمخوانی داش ــورس همس ــدت ب ــیه بام ــیل بورس ــدت تحص ــورس  6م ــام ب ــس از اتم ــاه پ م
.بورسیه اصلی تحصیل وي به اتمام برسد

هماهنـگ بـا محـل تعهـد خـدمت      (اعالم نیاز از یکـی از دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و یـا مراکـز تابعـه وزارت متبـوع        :ب
.را اخذ نماید) بورسیه اصلی 

.مومی متقاضیان مندرج در این آیین نامه را داشته باشدشرایط ع: ج
.اجرایی بورس وزارت متبوع میباشدبه تصویب  شورايبورس همراه، منوطاعطاي نهایی-تبصره

سایر شرایط اعزام دانشجو-4ماده
.سال می باشد2مدت اعتبار بورس از تاریخ موافقت نهایی حداکثر به مدت .٤.١
ــون    .٤.٢ ــان در آزم ــن صــورت   IELTSاحــراز حــد نصــاب نمــره زب ــی باشــددرغیر ای طــی ســال اول ضــروري م

.بورس فرد لغو  می گردد

در خصـوص دانشـگاههایی کـه نمـره زبـان مـورد درخواسـت آنهـا  بـیش از حدنصـاب تعیـین شـده ایـن وزارت              :تبصره 
ل  قبل از اعزام    می باشدبورسیه ملزم به اخذ  نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصی.  می باشد

ــا   .٤.٣ بــراي پذیرفتــه شــدگان نهــایی تعیــین نــوع بــورس، گــرایش تحصــیلی، کشــور و دانشــگاه محــل تحصــیل ب
ــی       ــدمات آموزش ــز خ ــدمت  و مرک ــد  خ ــل تعه ــگاه مح ــاب و تاییددانش ــوراي    (انتخ ــوابط ش ــاس ض ــر اس ب

.خواهد بود)  اجرائی بورس
آیـین نامـه تشـکیل هیـات عـالی جـذب اعضـاي هیـات         5مـاده 4و 3انتخاب کلیـه متقاضـیان بـر اسـاس بنـد      .٤.٤

.علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی خواهد بود

از طریق برگزاري آزمون سراسري و اعالم آن در روزنامھ مدت خارج از کشورنحوه پذیرش دانشجویان جھت استفاده از بورس بلند
.رازسوي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشدھاي کثیر االنتشا

با دریافت موافقت نامھ بھ امضاء ریاست دانشگاه بھ پذیرفتھ شدگان نھایي بورسیھ خارج از , پس از شرکت در آزمون و مصاحبھ 
:انجام مي شودمراحل ذیل, کشور 

تشکیل پرونده.١
تاییدیھ از گزینش و حراست دانشگاه.2

IELTSآزمون زبان٥/٦نمره .3
ارائھ برگ گواھي حمایت مالي.4

درخواست اخذ ریز نمرات جھت ترجمھ براي افرادیکھ تعھد خدمت بھ دانشگاه محل تحصیل را دارند و ارائھ آن بھ .5
متقاضي و بازگرداندن مدارک پس از اعزام بورسیھ

معرفي استاد ناظر داخل کشور.6
وابط اعالم شده و نظر استاد ناظربررسي پذیرش با توجھ بھ ض.7

طرح پذیرش در شوراي بورس دانشگاه.8
اخذ تعھد طبق جدول اعالم شده از سوي وزارت متبوع.9

وزارت بھداشتخدمات آموزشینده دانشجو بھ مرکز ارسال پرو.10



ملكي بر بر اساس آئین نامه اعطاي بورس خارج از كشور، متقاضیان ملزم به سپردن وثیقه : توجه

.مي باشندمبالغ مصوب اساس

اصــالحیه آئــین نامــه   ٢٤/٣/٧٧مــورخ ٣٨١٤اعطــاي بــورس تحصــیلي بلندمــدت بــر اســاس آئــین نامــه شــماره        

بـــورس و اعطـــاي بـــورس تحصـــیلي خـــارج از كشـــور و تايیـــد شـــوراي اجرايـــي  (١٧/٤/٨٠مـــورخ ٥٤٨٢شـــماره 

).موفقیت در آزمون اعزام دانشجوي بورسیه معمول مي گردد

ــر حســب كشــور محــل تحصــیل و سیســتم آموزشــي آن كشــور از       ــن دوره ب ــدت اي ــداكثر  ٣٦م ــا ح ــاه ت ــاه ٤٨م م

.مي باشد مطابق ضوابط تا سقف محدودي قابل تمديد مي باشد

ــراه ھمســر  ــد در صــورتیكه وضــعیت      :بورســیه ھم ــي توانن ــارج از كشــور م ــورس تحصــیلي خ ھمســران متقاضــان ب

ــین ن  ــا آئـ ــا مغـــايرتي بـ ــیليتحصـــیلي آنھـ ــاي بـــورس  امـــه بـــورس تحصـ ــته باشـــد، تقاضـ ــور نداشـ خـــارج از كشـ

ــا فاصــله كمــي     . تحصــیلي ھمــراه ھمســر نماينــد  ــا ب بــديھي اســت طــول مــدت تحصــیل بورســیه ھمســر بايــد و ي

.حداكثر برابر طول مدت تحصیل بورسیه باشد

.ه فرمايندمتقاضیان بايد جھت استفاده از بورس ھمراه ھمسر مدارك ذيل را به اداره بورس ارائ

ــال         ــه در ح ــین مشخصــات ھمســر ك ــورد تقاضــا و ھمچن ــه در آن رشــته تحصــیلي و مقطــع م ــي ك درخواســت كتب

.حاضر دانشجوي بورسیه مي باشد ذكر شده باشد

.ارائه مداركي كه نشانگر بورسیه بودن ھمسر باشد

ــدل         ــه در آن مع ــاال ك ــه ب ــد ب ــي ارش ــع كارشناس ــیل در مقط ــت از تحص ــت فراغ ــه موق ــواھي نام ــر  گ ــي ذك متقاض

)برابر با آئین نامه بورس تحصیلي خارج. (شده باشد

ــا در صــورت فراغــت از تحصــیل      ارائــه اعــالم نیــاز يكــي از دانشــگاھھاي شــھر محــل مــورد تعھــد بورســیه ھمســر ت

.و بازگشت، بورسیه ھمراه ھمسر به تعھدات خود عمل نمايد

ت و فنـــاوري اســـتفاده مـــي نمايـــد ارائـــه  چنانچـــه ھمســـر متقاضـــي از بـــورس تحصـــیلي وزارت علـــوم، تحقیقـــا 

.معرفي نامه رسمي از وزارت مذكور الزم مي باشد

شــوراي اجرايـــي بـــورس پـــس از بررســي وضـــعیت متقاضـــي بـــا آيـــین نامــه ھـــا و طـــول دوره تحصـــیل ھمســـر    

.متقاضي نظريه خود را اعالم میدارد

ــورتیكه ھیئـــت     ــوراي اجرايـــي بـــورس در صـ ــر مثبـــت شـ ــر  متقاضـــي پـــس از اعـــالم نظـ ــزينش دانشـــجو و دفتـ گـ

ــه خــارج از كشــور       ــد نمــوده باشــند مــي تواننــد پــس از ســپردن تعھــد الزم ب مركــزي حراســت صــالحیت وي را تايی

.اعزام گردد



و ابالغ قوانین و دستورالعمل ھای به روزکلیه موارد پیشگفتمالک عمل: توجه ویژه
ومتقاضی موظف  باشدوزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی می شده از طرف 

معاونت آموزشی است قبل از ھر اقدام از آخرین قوانین و مقررات با مراجعه به سایت
. وزارت بھداشت کسب اطالع نماید

شوراي بورس دانشگاه

وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نیازھاي آموزشي و پژوھشي جمھوري اسالمي ايران در راستاي 

تامین نیروي انساني متعھد و متخصص مورد نیاز دانشگاھھاي وابسته و شناخت نو آوريھاي علمي و كمك به 

آشنائي با آخرين تجربیات كشور ھاي خارجي در زمینه ھاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش 

ود كفا نمودن جامعه علمي عالي مربوطه و نیز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تالش در جھت خ

اقدام به اعزام دانشجويان در دوره ھاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و 

قانون اساسي ١٣٨مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيین نامه آن بر اساس اصل 

.ه استجمھوري اسالمي ايران تدوين گرديد

نامه اعطاي بورس تحصیلي خارج آئین14مادهوظايف شوراي بورس دانشگاه مبتنی بر 

١٣٨٨/٠۶/١٧مصوب ) ھای بلند مدت و کوتاه مدتدوره(کشوراز

معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد آيین نامه بورس.١

پیگیري امور متقاضیان قبل از اعزام .٢

رسیدگي به وضعیت تحصیلي دانشجويان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلي و .٣

معرفي به مركز خدمات آموزشي 

نیاز سنجي مدون و سالیانه .٤

ارائه پیشنھادھاي اصالحي به وزارت متبوع .٥

پیگیري و اعالم بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسیه.٦

عضای ھیات علمیاعطای ماموریت آموزشی ا.٧

















































اداره ارزشیابي مدارك تحصیلي

)قابل ارزشیابي(مورد تايیداسامي دانشگاھھاي 

قبل از ھر اقدامی جھت اطالع از آخرین تغییرات به سایت معاونت آموزشی وزارت بھداشت ودرمان و: توجه

.آموزش پزشکی مراجعه فرمایید

بندي دانشگاه برتر در رتبه٥٠٠و بندي شانگھاي دانشگاه برتر در رتبه٥٠٠و QSبندي دانشگاه برتر در رتبه١٠٠٠، ١٥/١١/٩٠ھشتاد و ھشتمین جلسه شوراي عالي ارزشیابي مورخ بر اساس مصوبات يكصد و 

timesدر فھرست دانشگاھھاي معتبر وزارت متبوع قرار گرفت.

.باشندقابل ارزشیابي نميھاي مذكور موجود بوده، لیكن قبًال براساس مصوبات شورايعالي ارزشیابي از لیست دانشگاھھاي مورد تايید وزارت متبوع خارج گرديده است، مواردي كه در لیست: ١تذكر 

.باشدمورد تايید بوده و شعبات اين دانشگاھھا در ساير كشورھا قابل ارزشیابي نميدانشگاھھاي موجود درلیست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي:٢تذكر

.باشدزامي ميال) قابل دسترسي در قسمت آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي مركز(جھت ارزشیابي مدارك تحصیلي خارج از كشور ، عالوه بر مورد تايید بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيین نامه ارزشیابي مدارك : ٣تذكر

باشندقابل ارزشیابي نميBy Researchھاي كارشناسي ارشد صرفًا دوره٢٠/٩/٩٠براساس مصوبات شورايعالي ارزشیابي مورخ 

لیست دانشگاھھاي معتبر 

دانشگاھھاي مورد تائید در كشور آرژانتین

Universidad Buenos Airesدولتي بوئنوس آيرس دانشگاه

Universidad National De Cordobaدانشگاه كوردوبا

Universidad Del Salvador (University of theدانشگاه خصوصي السالوادور  Saviour)



دانشگاھھاي مورد تائیددر كشور آفريقاي جنوبي

University of Witwatersrand (wits)دانشگاه ويت واترسرند

University ofدانشگاه ناتال Natal

Cape Town Universityدانشگاه كیپ تاون 

University of Pretoriaدانشگاه پرتوريا 

آلماندانشگاھھاي مورد تائید دركشور

George Augustدانشگاه گوتینگن  Gottingen

Rheinisch-Westfalischeدانشگاه آخن  Technische Hochshule-AACHEN

Freieدانشگاه آزاد برلین·  Universitat Berlin

Ruhr-Universitatدانشگاه بوخوم ·  Bochum

Rheinishدانشگاه بن·  Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

Universitatدانشگاه دوسلدورف·  Dusseldorf

University Essenدانشگاه اسن · 

Johann Wolfgang Goetheدانشگاه فرانكفورت ·  Universitat Frankfurt

Albertدانشگاه فرايبورگ·  Ludsig Universitat Freiburg

Universitatدانشگاه ھانوور·  Hannover

Ruprech-karlsدانشگاه ھايدلبرگ ·  Universitat Heidelberg

Christian-Albrechtsدانشگاه كیل·  Universitat zu Kiel

Ludwig-Maximiliansمونیخدانشگاه·  Universitat Munchen

Wetfalischeدانشگاه مونستر·  Wilhdms Universitat Munster

Philippsدانشگاه ماربورگ·  – Universitat Marburg



Bayerischeدانشگاه ورتز بورگ·  –3ubing-Maxilions Universitat wurtzburg

Erlangonدانشگاه ارالنگن·  Universitat

Humboldt Universityدانشگاه ھامبولت· 

Universitatدانشگاه ھامبورگ ·  Hamburg

University Johannes Gutenberg ,Mainzدانشگاه ماينس 

Ludwig-Maximiliansدانشگاه مونیخ  University Munchen

UniversityBielefeldدانشگاه بیلفلد 

EberhardKarlsدانشگاه توبینگن  University 3ubingen (University of Tubingen(

Technicheدانشگاه  UniversitatMunchen

UniversitatDesدانشگاه سارلند  saarlandes

Justus-Liebiguniversiatدانشگاه گیسن  Giessen

Kolnuniversiatدانشگاه كلن

University ofLeipzigدانشگاه اليپزيك 

Luebeck Universityدانشگاه لوبیك 

آمريكاید دركشوردانشگاھھاي مورد تائ

.مورد تائیدوزارت فرھنگ و رفاه آمريكا مي باشد(Higher Education Directory)و كتاب(Gorman Report)دانشگاھھا و رشته ھاي مورد تايید بر اساس گزارش گورمن

اتريشدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

Universitatدانشگاه وين  Wien (Vienna University)

-Karlدانشگاه گراتس  Franzens Universitat Graz (Graz University)



-Karlدانشگاه پزشكي گراتس  Franzens Medizinisch Universitat Graz (Graz University)

Medical University ofVienna)Medizinische Universitat Wien(دانشگاه پزشكي وين

اردندركشوردانشگاھھاي مورد تائید 

Jordan University of Science and Technologyدانشگاه علوم و تكنولوژي اردن

دانشگاھھاي مورد تائید دركشور اسپانیا

Universidad De Barcelonaبارسلونادانشگاه دولتي

Universidad De Granadaدانشگاه گرانادا

Universidadدانشگاه كامپلوتنس مادريد  Autonoma De Madrid

Universidadدانشگاه اتونوما مادريد Autonoma De Madrid

Universidad De Valenciaدانشگاه والنسیا 

استرالیادانشگاھھاي مورد تائید دركشور

The University of Sydneyدانشگاه سیدني 

The University of Wollongongدانشگاه ولونگونگ

The University of Queenslandدانشگاه كوئینزلند

The University of Adelaideدانشگاه آداليد 

The University of New South Walesدانشگاه نیوسات ولز 

The University ofدانشگاه ملبورن  Melbourn

The University of Tasmaniaدانشگاه تاسماني 



Theدانشگاه وسترن استرالیا  University of Western Australia

The University ofدانشگاه موناش  Monash University

Charlsچارلز استوارت Sturt University

QUTQueensland University of Technologyدانشگاه 

Flinders Universityدانشگاه فلیندرز 

NewcastleUniversity ofدانشگاه نیوكاسل

Australian National Universityي استرالیا دانشگاه مل

Australian College for Emergency Medicine (ACEM)كالج طب اورژانس استرالیا

Murdochدانشكده علوم بیولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ

Curtin University of technologyدانشگاه كرتن 

University of Technology Sydney (UTS)دانشگاه تكنولوژي سیدني 

دانشگاھھاي مورد تائید دركشور اسلواك

باشداعتباردانشگاھھاي زير بصورت مشروط مي*

Comeniusدانشگاه كامنیوس در براتیسالوا University of Bratislava

Martin-Jeseniusدانشكده پزشكي مارتین جسینیوس of Medicine

انگلستاندركشوردانشگاھھاي مورد تائید 

Oxford Universityدانشگاه آكسفورد

Aston Universityدانشگاه استون

University of Edinburghدانشگاه ادين برو



Institute of Ophthalmologyژيلوانستیتو افتالمو

)B.P.M.F)Institute of Child Healthسالمت كودكانانستیتو

University ofدانشگاه استراتكاليد  Strathclyde

Institute of Neurologyانستیتو اعصاب

University of Bathدانشگاه بات

School of Medicine (Royal Hospitals)دانشكده ھاي پزشكي وابسته به بیمارستانھاي سلطنتي

University of Bristolبريستولدانشگاه

St.George’sشكي بیمارستان سنت جورجدانشكده پز Hospital Medical School

University of Dundeeدانديدانشگاه

University of Readingريدينگدانشگاه

University ofساريدانشگاه Surrey

University of Sheffieldشفیلددانشگاه

University ofكنتدانشگاه Kent

London Hospital Medical Collegeج پزشكي بیمارستان لندنكال

University of Glasgowگالسكودانشگاه

University ofلیستردانشگاه Leicester

University of Liverpoolدانشگاه لیورپول

London School of hygiene and tropicalدانشكده بھداشت و پزشكي مناطق گرمسیري  Medicine

University of Nottinghamناتینگھامدانشگاه

University ofدانشگاه نیوكاسل Newcastle Upon tyne

University of Warwickدانشگاه وارويك

U.C.L (University College of London)كالج لندندانشگاه



University ofيوركدانشگاه York

University ofبیرمنگامدانشگاه Birmingham

University ofدورھامدانشگاه Durham

University ofدانشگاه ساسكس Sussex

University ofساتھمپتوندانشگاه Southampton

University ofدانشگاه كمبريج Cambridge

King’s College Londonكنیگز كالج لندن 

University ofگاه كارديف دانش Wales College of Cardiff

University ofدانشگاه النكستر  Lancaster

University ofلیدز دانشگاه Leeds

University ofمنچستردانشگاه Manchester

Royalكالج پزشكي سلطنتي College of Medicine

University ofنورويج دانشگاه Norwich

University ofدانشگاه ولز Wales

University ofآبرديندانشگاه Aberdeen

Londonامپريال كالج لندن Imperial College

University ofدانشگاه اندروز ST Andrews

University ofايست انگلیا دانشگاه East Anglia

)B.P.M.F)Institute of Cancer researchانستتیو تحقیقات سرطان

M.P.M.Fانستتیو روانپزشكي

Keel Universityدانشگاه كیل

ھاي پزشكي و دندانپزشكياتحاديه دانشكده



United Medical & Dental Schools

Heart and Lung Institute School of PharmacyB.P.M.F National

Universityدانشگاه سالفورد  Salford

Universityنشگاه برونلدا Brunel

University Bradfordدانشگاه برادفورد

Liverpool Johnدانشگاه لیورپول جان مورس Moores University

Loughboroughدانشگاه الخ برو University

Middlesex Universityدانشگاه میدل سكس

CITY Universityدانشگاه سیتي 

London Metropolitan Universityدانشگاه متروپولیتن 

Kingston Universityدانشگاه كینگزتون 

ايتالیادانشگاھھاي مورد تائید دركشور

.مدارك تحصیلي كلیه دانشگاھھاي علوم پزشكي كشور ايتالیا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعالم شده قابل ارزشیابي مي باشد

جنوبيايرلند دانشگاھھاي مورد تائید دركشور

National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)دانشگاه ملي ايرلند 

دانشگاھھاي مورد تائید دركشور ايرلند شمالي

Queen’s Universityدانشگاه ملي كوئینز



بلژيكدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

Free University of Brussels (Universiteدانشگاه آزاد بروكسل  Libre De Bruxelies)

Catholic University ofدانشگاه كاتولیك لوون  Louvain (katholieke Universite Leuven)

Universiteدانشگاه لیژ  De Letat A liege

University of Ghentدانشگاه گنت

بنگالدشدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

University ofداكا دانشگاه Dhaka

پاكستاندانشگاھھاي مورد تائید دركشور

University ofسند دانشگاه Sind

University ofكراچي دانشگاه Karachi

University of Punjab) كینگ ادوارد، فاطمه جناح ، عالمه اقبال(دانشگاه پنجاب 

University ofدانشگاه پیشاور  Peshawar

University ofدانشگاه بھاولپور  Bahawalpur

Quaid-e-Azam) در صورتیكه دانشگاه اعالم نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد(دانشگاه قائد اعظم و كالجھاي وابسته  University

تركیهدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

Istanbul University (Cerrah)دانشكده ھاي جراح پاشا و چاپا(ستانبول ادانشگاه Passa, Capa)

Hacettepeحاجت تپهدانشگاه Universiesi

Ankaraدانشگاه آنكارا Universitesi



Anadoluآناتوليدانشگاه Universitesi (University of Anatolia)

Dokuz)دوقوز ايلول(ايلول ٩دانشگاه Eylul Universitesi (9th sept. University)

Gaziدانشگاه غازي Universitesi

Egeدانشگاه اژه  University (Aegean University)

Osmangaziعثمان غازيدانشگاه University

Marmaraدانشگاه مرمره University

Cukurovaچكورووادانشگاه  University

Uludagدانشگاه اولوداغ  University

KaradenizTechnicalدانشگاه كارادنیز  University

Ondoks( مايس سامسون١٩دانشگاه MayisUniversity )Samsun University

Trakya Universityدانشگاه تراكیا

Selcuk Universityسلجوق دانشگاه 

Fatih Universityفاتح دانشگاه 

)ھاي علوم پايه پزشكيدر رشته(Middle East Universityیانه آنكارا خاورمدانشگاه 

چكدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

باشدزير بصورت مشروط ميھاياعتبار دانشگاھ*

Charles University, Pragueدانشگاه چارلز در پراگ 

Charles University, Faculty of medicine inدانشگاه چارلز در پلزن  pilsen

,Charles Universityھراتس كارلوا دانشگاه Hradec Kralove



دانماركدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

Aarhusآرھوسدانشگاه University

Royal Danish School)در رشته داروسازي( دانشكده سلطنتي دانمارك 

University of Copenhagenدانشگاه كپنھاگ

Odense Universityدانشگاه ادنسه

روسیهدانشگاھھاي مورد تائید دركشور

باشداعتبار دانشگاھھاي زير بصورت مشروط مي*

Moscow)دانشگاه شماره يك مسكو(سچینوا –آكادمي پزشكي مسكو  I.M.Sechenov Medical Institute) داروسازيرشته(

Moscow Medicalانستیتو دندانپزشكي مسكو Stomatology Institute N.A Semashko

Sp Pavlov Medical State University)پاولوف(دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ 

st.Petersburgآكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ  State Medical Academy

.The S.Nمركز چشم پزشكي فیدروف Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

)بالروس(مورد تايید دركشور روسیه سفید دانشگاھھاي

باشداعتبار دانشگاھھاي زير بصورت مشروط مي*

Minsk State Medical Instituteآكادمي پزشكي مینسك

Belarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)آكادمي تخصصي پزشكي مینسك

درصد طول دوره و محتواي تحصیلي ٨٠نمايند رعايت شرط تطابق بديھي است در خصوص افراديكه قبل از تاريخ مذكور شروع به تحصیل مي.غیر معتبر اعالم گرديد٢٠١۵در كشور بالروس از سپتامبر آكادمي تخصصي پزشكي مینسك: بر اساس مصوبه شورايعالي ارزشیابي 

.باشدبرنامه آموزشي رسمي آن دانشگاه با داخل كشور جھت ارزشیابي مدارك الزامي مي



مورد تايیددركشور سنگاپورگاهدانش

National University of Singaporeدانشگاه ملي سنگاپور

مورد تايید دركشور سوريهدانشگاھھاي

University of Damascusدانشگاه دمشق 

University of Aleppoدانشگاه حلب 

Tishreenدانشگاه تشرين  University

سوئدمورد تايید در كشور دانشگاھھاي

Goteborgsدانشگاه گوتنبرگ University

Lund Universityدانشگاه لوند 

Uppsala Universityاپساالدانشگاه

Umeaدانشگاه امئو  University

Karolinskaانستیتو كارولینسكا  Institute

Linkopingsدانشگاه لینكشاپینگز University

مورد تايید در كشور سوئیسدانشگاھھاي

Universiteدانشگاه ژنو De Geneve

Universitatبرندانشگاه Bern

Universiteلوزان دانشگاه De Lausanne

Universitatزوريخدانشگاه Zurich

Bazel) براي رشته داروسازي(دانشگاه بازل  University



مورد تايیددر كشور فرانسهدانشگاھھاي

.دانشگاھھاي دولتي و مورد تائید وزارت فرھنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشدكلیه

مورد تايیددر كشور فنالنددانشگاھھاي

University ofدانشگاه تامپر  Tampere

University ofدانشگاه كوپیو  Kuoipio

University ofدانشگاه اولو  Oulu

University ofجیواسكیال دانشگاه  Jyvaskyla

University ofHelsinkiدانشگاه ھلسینكي

مورد تايید دركشور فیلیپیندانشگاھھاي

:باشدھا به شرح ذيل مي، دانشگاھھاي معتبر در كشور فیلیپین در كلیه رشته١٩/١٠/٨٨طبق مصوبه شوراي عالي ارزشیابي مورخ 

)Up(University of Philippineدانشگاه دولتي- ٢

)Saint Thomasuniversity( دانشگاه سنت توماس -٢

)باشدفقط براي رشته داروسازي معتبر مي(قبرسمورد تايید دركشور دانشگاھھاي

Eastern MediterraneanUniversityدانشگاه مديترانه شرقي

.باشدمعتبر مي٢٥/١٢/١٣٩٢تاريخ بصورت مشروط و بمدت دو سال از ٢٥/١٢/١٣٩٢طبق مصوبه شوراي عالي ارزشیابي مورخ 

مورد تايیددر كشور كانادادانشگاھھاي



University of Saskatchewanدانشگاه 

Universiteدانشگاه الوال Laval

Universiteدانشگاه مونترال de Montreal

Universiteدانشگاه شربروك de Sherbrooke

Universiteدانشگاه مانیتوبا of Manitoba

Mc Master Universityدانشگاه مك مستر

Dalhousie Universityدانشگاه دلھوزي

Windsor Universityدانشگاه وينزور

University ofبريجتدانشگاه ل Lethbridge

University of Victoriaدانشگاه ويكتوريا

Universityدانشگاه گوئلف of Guelph

University of British Columbiaدانشگاه بريتیش كلمبیا

University of Torontoدانشگاه تورنتو

University of Calgaryدانشگاه گالگري

University of Ottawaدانشگاه اتاوا

Carleton Universityدانشگاه كارلتون

University of Albertaدانشگاه آلبرتا

York Universityوركدانشگاه ي

University of Western Ontarioدانشگاه وسترن انتاريو

Mc. Gill Universityدانشگاه مك گیل

University of Waterlooدانشگاه واترلو

Queen’s University at Kingstonدانشگاه كوئین



University of Quebecدانشگاه كبك

Memorial Universityدانشگاه مموريال

مورد تايید در كشور كره جنوبيدانشگاه

Seoul National Universityدانشگاه ملي سئول

-لبنانمورد تايید در كشور دانشگاه

American University of Beirutدانشگاه آمريكايي بیروت 

SaintJoseph’s Universityدانشگاه سنت جوزف 

Lebaneseدانشگاه لبنان  university

Islamic University inدانشكده پرستاري دانشگاه اسالمي لبنان Lebanon / Facultyof Nursing Sciences

مورد تايید در كشور لھستاندانشگاه

باشداعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي*

University of Warsawدانشگاه ورشو

مورد تايید در كشور لیبيدانشگاه

Al-Fatehدانشگاه الفاتح University

مورد تايید كشور مالزيدانشگاه

UPM(Universityدانشگاه Putra Malaysia(

Universityدانشگاه Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)



U.Mدانشگاه

مورد تايید كشور مجارستاندانشگاھھاي

باشدزير بصورت مشروط ميھاياعتبار دانشگاھ*

Semmelweisدانشگاه پزشكي سملوايز University of Medicine

Szegedدانشگاه پزشكي سگد

Pecsدانشگاه پزشكي پچ Medical University

Debercenپزشكي دبرسندانشگاه University of Medicine

مورد تايیددر كشور مغربدانشگاه

الخامسدانشگاه محمد 

L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)

مورد تايید كشور نیوزيلنددانشگاھھاي

University of Aucklandاكلنددانشگاه

University ofاتاگودانشگاه otago

مورد تايید كشور ھندوستاندانشگاھھاي

All India Instituteانستیتو علوم پزشكي ال اينديا of Medical Sciences

University ofبمبئيدانشگاه Mumbai

University of Calcuttaدانشگاه كلكته

University of Delhiدانشگاه دھلي



Theتامیل نادو، مدرس - آر.جي.دانشگاه پزشكي دكتر ام tamilNadu Dr.M.G.R Medical university Madras

Panدانشگاه پنجاب Jaf University

Aligarhالیگردانشگاه Muslim University

Hamdardكالج داروسازي ھمدرد College of Pharmacy

Banarasھندوي بنارس و كالجھاي وابستهدانشگاه Hindu University

Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI

RajiveGandiراجیو گانديدانشگاه University of Health science

Manipalمانیپال دانشگاه university

Jawaharlalدانشگاه جواھر لعل نھرو  Nehro University

مورد تايید در كشور ھلنددانشگاھھاي

Utrecht Universityدانشگاه اوترخت
University Medical Centerدانشگاه نايمخن  Nijmegen

Netherlandانستیتو سرطان ھلند  Cancer Institute
Erasmus Universityدانشگاه ايراسموس Rotterdom
The National Institute of public Health and the Environmentانستیتو ملي بھداشت عمومي و محیط 

Amsterdam Universityآمستردام دانشگاه
Wageningenدانشگاه واگنینگن  University

UniversityMaastrichtدانشگاه ماستريخت
Leidenuniversiatدانشگاه لیدن

GroningenUniversityگرونینگندانشگاه 

مورد تايید در كشور ھنگ كنگدانشگاه

Hong Kong Universityدانشگاه ھنگ كنگ 

مورد تايید در كشور صربستاندانشگاه



باشداعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي*

University of Belgradeدانشگاه بلگراد 

.مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غیرمعتبر مي باشد

اقدامی بھ سایت معاونت آموزشی وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی برای اطالع از آخرین تغییرات وقبل از ھر : توجھ
.مراجعھ نمایید



رشته تاريخ لغو اعتبار و خروج از 
	ليست دانشگاههاي معتبر

وزارت متبوعقبلي موجود در ليستدانشگاه كشور  ريف

آليه رشته ها اين آشور از  آليه دانشگاههاي
از ليست ٢٠١٠اول ژانويه  

دانشگاههاي مورد تائيد حذف 
 گرديده اند

)بوگومولتس(دانشگاه دولتي آيف  Bogomolets National Medical University اوآراين ١ 
 Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Educationآآادمي تخصصي پزشكي آيف 

(P.L. Shupyk)  

آليه رشته ها اين آشور از  آليه دانشگاههاي
از ليست ٢٠١٠اول ژانويه  

دانشگاههاي مورد تائيد حذف 
گرديده اند

  Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)دانشگاه دولتي ايروان

 

ارمنستان ٢ 

آليه رشته ها اين آشور از  آليه دانشگاههاي
از ليست ٢٠٠٩اول ژانويه  

دانشگاههاي مورد تائيد حذف 
گرديده اند

  )نريمان نريمانف(بايجاندانشكده پزشكي آذر
 

 

آذربايجان ٣ 

آليه رشته ها ٢٠١١اول اآتبر  هندوستان University of Madras  مدرس  دانشگاه  ٤ 

 Rangonwalauniversiatدندانپزشكي ايالت مهاراشترادانشگاه

 University of Mysoreدانشگاه ميسور 

 Bangalore Universityدانشگاه بنگلور 

 University of pune   پونا  دانشگاه

آليه رشته ها پايان سپتامبر  اخذ پذيرش از
به بعد غيرمعتبر  ٢٠١٢

باشد مي

 U.S.Mدانشگاه 
 

مالزي ٥ 

آليه رشته ها اعتبار  ٢٠٠٨از ابتداي سال 
آليه دانشگاهها لغو شد

وارنا -صوفيا  ٦ بلغارستان 

آليه رشته ها اين آشور از  آليه دانشگاههاي
از ليست ٢٠٠٧اول ژانويه  

دانشگاههاي مورد تائيد حذف 
 گرديده اند

 

گلف-عجمان امارات 
 

٧ 



رشته تاريخ لغو اعتبار و خروج از 
 ليست دانشگاههاي معتبر

وزارت متبوعقبلي موجود در ليستدانشگاه كشور  ريف

آليه رشته ها ٢٠١١اول ژانويه  فيليپين Centro Escolar Universityدانشگاه سنترواسكوالر   ٨ 

آليه رشته ها ٢٠١١اول ژانويه   University of the Eastدانشگاه ايست 

آليه رشته ها ٢٠١١اول ژانويه   Far Eastern Universityدانشگاه فار ايسترن 

آليه رشته ها ٢٠١١اول ژانويه   Manil Central Universityدانشگاه مرآزي مانيل 

داروسازي و 
 پزشكي

٢٠٠۵ول ژانويها  University of Baguioدانشگاه بگيو

ساير رشته ها ٢٠١١ول ژانويه ا
دندانپزشكي و 
	داروسازي

٢٠٠۵ول ژانويها  University  of Visayas  دانشگاه ويزاياس

ساير رشته ها ٢٠١١ول ژانويه ا
دندانپزشكي و 
	داروسازي

٢٠٠۵ول ژانويها  Cebu Doctor's Collegeدانشكده پزشكي سيبو 

ساير رشته ها ٢٠١١ول ژانويه ا
آليه رشته ها ٢٠٠۵ول ژانويها South westernدانشگاه سات وسترن 

رشته پزشكي 
 وساير رشته ها

٢٠١١ول ژانويه ا انستيتو پزشكي سيبو ·   Cebu Institute of Medicine Inc

آليه رشته ها ٢٠٠١ابتداي سال از  آليه دانشگاههاي آشور روماني روماني  ٩ 

 



 بسمه تعالی 

 به خارج از کشور اعزام دانشجو خدمات و شرکت های مجاز موسساتاسامی و مشخصات 

ضمنا وضعیت عملکرد موسسه مورد  . اطمینان حاصل نماییدبه تاریخ انقضاء مجوز نسبت  است زمالتوجه: متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر، 
 96664494.  تلفن دبیرخانه کارگروه نظارت  :  نظر را  از دبیرخانه کارگروه نظارت استعالم نمائید

  د.یستنشان منفضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نفعالیت مجوزاعتبار موسساتی که تعلیق شده یا د شودقت  

 .دشود بالمانع خواهدبو زمان عقد قرارداد مراتب را با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ در صورتیکه تمدید مجوزشان در دست بررسی استموسساتی که عقد قرارداد با 

 اقدام به طرح درخواست نمایید. ،از طریق زیر ( قراردادبویژه )  ضمن ضمیمه نمودن مستندات الزمدر صورت بروز شکایت نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد، می توانید 

و یا  از  دانشجو واقع در طبقه دوم سازمان دانشجویان، نظارت برعملکرد موسسات اعزام کارگروه دبیرخانهمراجعه حضوری به سازمان دانشجویان، ثبت و ارائه شکوائیه به  ب(
 96664494  نظارت  : دبیرخانه کارگروهتلفن  د.      ارسال نمایی  27به آدرس میدان فردوسی، خ شهید موسوی )فرصت سابق(، پالک  طریق پست 

                                                           a.daneshfar@saorg.ir: پست الکترونیکی جهت انتقادات و پیشنهادات مدیران محترم موسسات و متقاضیان

 فرمائید.طالعه نیز مرا لیست مزبور  ،ضروری است جهت حصول اطمینان هرچه بیشتراست.  فهرست موسسات لغو مجوز شده در لیست جداگانه تهیه شده 

 .ی تمدید را به نشانی فوق الذکر ارسال نماینداتقاض *الزممدارک *ماه قبل از انقضای اعتبار با ارائه  2برای تمدید مجوز موسسات فعال قابل توجه دارندگان مجوز : 

بروزرسانی وب  -7 معرفی پرسنل و مدیرعامل -6 رسید پرداخت تعرفه -5اصل مجوز فعالیت -4مجمع عمومی جدید صورتجلسه-3گزارش آخرین عملکرد  -2درخواست رسمی  -1*مدارک الزم*
 سایت موسسه و اعالم به دبیرخانه کارگروه

 

 

 



 

 

 نام موسسه ردیف

نام و نام 

خانوادگی 

 صاحب امتیاز

 تلفن  شماره حوزه فعالیت محل دفتر

تاریخ 

 صدور مجوز 

 اولیه

 انقضاءتاریخ 

 آدرس الکترونیکی آدرس دفتر مجوز

1 
طالعات مديريت و م

 فن آوري هود

نادر سرهنگي 

 شيرازدل
 آلمان  لتوني -هلند تهران

88452338 

09352929431 

 

2/4/83 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است
 واحد  1خ ملک کوچه ايران ياد پ 

www.hoodinstitute.com 

info@hoodinstitute.com 

2 
رهنگي و هنري ف

 ايران و استراليا
 استراليا تهران احمد محمدي

02166902500 

02166910371 

8/4/83 29/5/94 
ميدان توحيد خ ستارخان خ باقرخان 

 3واحد  2طبقه  101 پالك

www.iraust.org 

info@iraust.org 

 تهران زهره کاوه کاوه علم گستر 3
آلمان و  –انگلستان

 قبرس
4- 26200783 8/5/83 26/4/94 

اتوبان چمران، چهارراه پارك وي، 

، کوچه  بمحموديه، خيابان منطقه 

 7واحد 4، پالك 1

www.egkaveh.org 

mohammadkaveh@egkaveh.
org 

 راز دانش پيمانف 4
مجيد ارفع 

 خانيالهفتح
 کانادا -استراليا کرمان

 
24/6/83 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

5 

 

 مديريت کيان انديشه

 

مسعود 

 جزايري
 تهران

 مجارستان

قبرس -ترکيه  

22256508 

22258974 

28/6/83 23/12/94 
غرب ميدان مادر پالك  خ ميرداماد

 8واحد 3ساختمان آرش طبقه  94

www.kian-edu.com 

kianacademy@yahoo.com 

www.tabaelm.comتبريز کوي ولي عصر فلكه رودکي تمديد مجوز در  31/6/83 جمهوري  تبريزناصر مهدوي  بين المللي طبا علم 6  

http://www.hoodinstitute.com/
mailto:info@hoodinstitute.com
http://www.iraust.org/
mailto:info@iraust.org
http://www.egkaveh.org/
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org
mailto:mohammadkaveh@egkaveh.org
http://www.kian-edu.com/
mailto:kianacademy@yahoo.com
http://www.tabaelm.com/


 

موسسه طبا  18اول خ رودکي پ دست بررسي است 04113336008 ترکيه -آذربايجان طباطبايي

 علم

 کانادا -آمريكا  تهران صفيه رحيمي امين پرداز پارس 7

4- 88621933 

9- 88623168 

11/7/83 12/5/94 

خ مالصدرا خ شيراز شمالي نبش 

واحد  2نرگس برج پاپلي طبقه 

203 

www.apig.ir 

 

8 

خدمات اعزام 

دانشجو به خارج از 

 کشور نما

عبدالحسين 

 ابوالحسني
 تهران

بالروس  –روسيه 

 مجارستان -

22922678 

09123194509 

09128702185 

13/7/83 

8/11/93       

اعتبار مجوز به 

  اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

خيابان  -خيابان شهيد بهشتي -تهران

  3واحد  16پ  -خيابان باربد -ميترا

a09123194509@gmail.com  

 مجارستان -مالزي تهران مجيد اکبري ره ياران دانش 9

88457517 

88427100 

09121594593 

13/8/83 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

شريعتي باالتراز مطهري خ خ 

 4واحد 10شكرآبي پ

www.study2000.com 

info@study2000.com 

 دانش پژوهان متين 10
جهانگير حسن 

 زاده
 مالزي تهران

88824583 

88826510 

30/8/83 
اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

خيابان خردمند ريم خان ـ خ ک

، طبقه سوم 87شمالي، ساختمان 

 5واحد 
 

11 

توسعه همكاريهاي 

بين المللي علمي و 

 و... صنعتي تهران

ملک شهرام 

 نژاد
 تهران

 اکراين –بالروس

  اسلووني
5/10/83 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

12 
شبكه دانش فرا 

 اطالع
 28/3/94 6/10/83 66907815 -7 پاکستان - ترکيه تهران مسعود اربي

 –بلوار اشرفي اصفهاني  -آريا شهر

  1109واحد  – 3پ  – 14گلستان 

www.sdss.ir 

info@sdss.ir 

 inst.com-www.lotusبين شريعتي و ميدان   ،بلوار مير داماد 23/2/94 12/10/83 22253881 آلمان -فرانسه تهرانسيد مرتضي فرهنگي هنري  13
lotus.inst@gmail.com 

http://www.apig.ir/
mailto:a09123194509@gmail.com
http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com
http://www.sdss.ir/
http://www.sdss.ir/
mailto:info@sdss.ir
http://www.lotus-inst.com/
http://www.lotus-inst.com/
mailto:lotus.inst@gmail.com
mailto:lotus.inst@gmail.com


 

 نيلوفرآبي لوتوس

 

پ  –جنب بانک پارسيان  –محسني  22253875 صهري

 13واحد  4ط  -ساختمان درسا 30

 

14 
گسترش دانش 

 کسري
 13/8/83 22279020 آمريكا -کانادا تهران محمد تاجيک

30/11/93      

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

کوچه تابان  -نفت جنوبي –ميرداماد 

 4واحد  10پ  –

www.danesh-kasra.com 

tajikmohamad@yahoo.com 

 

15 

 راهيان آبي دانش

 راد

 مسعود

 تخمه چي

 تهران
 –استراليا 

 آمريكا -لندينيوز

88886556 

88886557 

88886558 

15/10/83 31/2/94 

آفريقا بين جهان کودك و بلوار 

 62ميرداماد خ پديدار پالك

 طبقه اول 3واحد -ساختمان شهروز

www.rad-iran.com 
rad@rad-iran.com 

 دانش آريا ساعي  16
سيد مهدي 

 محمودي
 تهران

استراليا  -کانادا

 لندينيوز

88554542  

 88713265 

 09123385351 

27/10/83 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ وليعصر ساختمان شهاب شماره 

 907واحد   1075

www.saeedanesh.com 

candoex@neda.net 

 تهران مرتضي هنري هنريآموزشي دکتر  17
 -کويت  – استراليا

 امارات

22400113 

2-22437561 

22747000 

29/10/83 3/3/94 

بلوار  ،ميدان دانشگاه شهيد بهشتي

، کوچه بالل ، چنار 13، خيابان درکه

 63پالك 

 طبقه دوم

morteza@DrHonariEdu.com 

 پيشرو پژوهان 18
حميد عباسي 

 بنهنگي
 تهران

 -انگلستان

 هندوستان

88811296 
88811295 

13/11/83 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

سهروردي جنوبي، خ ماليري پور 

 10واحد  50غربي، پالك 
www.tahsildarhend.ir  

http://www.danesh-kasra.com/
mailto:tajikmohamad@yahoo.com
http://www.rad-iran.com/
mailto:rad@rad-iran.com
http://www.saeedanesh.com/
mailto:candoex@neda.net
mailto:morteza@DrHonariEdu.com
http://www.tahsildarhend.ir/


 

19 
نستيتو دانش ور ا

 شمال

عطاءاهلل صدر 

 رفيع
 رشت

آلمان  -هندوستان

 استراليا-
2223303 - 0131 25/11/83 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

 17خيابان خيابان الکاني، رشت 
پالك  صمد زاده، شهريور کوچه 
2/11 

) از طرف سبزه ميدان، ضياء العلماء 
) 

northinstitute@yahoo.com 

a09111313111@yahoo.com 

20 
رهروان علم و 

 پژوهش

 منوچهر

 فدائيان
 تهران

 - بالروس

 هندوستان

88555387 
88555076 
22135564 

22/12/83 6/11/94 

شعرك قدس، ميدان صنعت، بلوار 

نرسيده به ميدان کتاب، فرحزادي، 

 5بوستان دوم، ساختمان ميالد طبقه 

 502واحد 

fadaeian_m@yahoo.com 

21 
دانش گستران 

 اسپادانا

علي محمد 

 کالنتري دهقي
 هندوستان اصفهان

 
8/12/83 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 پويندگان گلدشت 22
قاسم اديب 

 مقدم
 ترکيه -قبرس تهران

9 – 88572648 
7 - 88689815 

30/3/85 
مجوز در تمديد 

 دست بررسي است

شهرك غرب، بلوار دريا، بين شفق و 

 3واحد  110مطهري، پالك 
www.goldasht.com 

 خاور ميالد 23
ضا مدرمح

 مرادي
 مشهد

 -اکراين –اتريش 

 آلمان

0513 

7662365 

09153023570 

31/2/84 

30/11/93     

اعتبار مجوز به 

 رسيده اتمام

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

  مشهد

www.khavarmilad.com 

khavarmilad@gmail.com 

 رشت رامين نقدي ليه دانش پژوهان ديلمان 24
 -سوئد -فنالند

 ترکيه
3245485-0131 31/2/84 30/5/94 

رشت، ميدان فرهنگ، خ آزادگان،  

جنب شرکت تعاوني سپيدرود، پالك 

36 

rnaghdi@guilan.ac.ir 
naghdir@yahoo.com 

 اميد راه آينده 25
احمد عبداله 

 زاده بارفروش
 31/2/84 88641528 - 9 کانادا -آمريكا تهران

31/3/93       

اعتبار مجوز به 
 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

www.studyco.com  

mailto:northinstitute@yahoo.com
mailto:a09111313111@yahoo.com
mailto:fadaeian_m@yahoo.com
http://www.goldasht.com/
http://www.goldasht.com/
http://www.khavarmilad.com/
mailto:khavarmilad@gmail.com
mailto:rnaghdi@guilan.ac.ir
mailto:naghdir@yahoo.com
http://www.idealway.ir/


 

 ميدان ونک، برج نگار، اتمام رسيده

 1، واحد  17طبقه 

26 

 دانش  تنديس

 بين الملل 

ابوالقاسم 

 سياري
 تهران

 استراليا–انگلستان 

 ايرلند -
82-88652080 2/3/88 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

باالتر از پارك  )عج(، ولي عصر خ

 2ساعي کوچه بن بست چمن پالك 

 2واحد  4طبقه 

www.intertandis.com 

info@intertandis.com 

 وران فرداآهرم 27
مسعود 

 ذوالنوريان
 نيوزيلند -استراليا تهران

22912397 
22261356 
22912000  

5/10/83 

30/11/93 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

خ شريعتي روبروي دوراهي قلهک 

 11ك شهرام پ

international@mftmail.com 

 تعالي دانش 28

علي محمد 

محمدي خان

 هزاوه

 تهران
 -بالروس 

 ولز -چک 

18-88457517 

09329442676 

9/5/84 3/5/94 

خ شريعتي باالتر از خ شهيد استاد 

مطهري مقابل پمپ بنزين کوچه 

 5واحد  10شكرابي پ 

www.study2000.com 

info@study2000.com 

29 
آموزشي و فرهنگي 

 افكار نوين امروز

اله صفايي ولي

 الهينعمت
 ايرلند-کانادا تهران

09121143399 
22891840 

22887349 

9/9/83 15/11/94 
پالك  ،نگارستان ششم ،پاسداران

 طبقه سوم 9واحد 55
www.afkarnovin.com  

30 
سير دانش صدف 

 )کاسپين(
 88781060 مجارستان -اکراين  تهران جمشيد ترکان

88775316 
17/5/84 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

چهارراه جهان کودك خ افريقا نبش 

 4افريقا ط 29ساختمان  25کوچه 

 B4 واحد

www.study2000.com 

info@study2000.com 

mailto:info@intertandis.com
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=a7312f6ba9f2431a89fa0541c797d654&URL=mailto%3ainternational%40mftmail.com
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=a7312f6ba9f2431a89fa0541c797d654&URL=mailto%3ainternational%40mftmail.com
http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com
http://www.afkarnovin.com/
http://www.study2000.com/
mailto:info@study2000.com


 

 گروه مبين 31
محمدرضا 

 هوشنگي
 تهران

آلمان  -فرانسه 

  ريشتا
18/5/84 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 مدرسان نوين تهران 32

حسن 

عسگريان 

 نامقي

 چين -مالزي  تهران

22702472 

22702456 

09122703818 

23/5/84 
تمديد مجوز در 

 استدست بررسي 

خيابان خالد اسالمبولي)وزرا(  -تهران

 24( پ 7خيابان هفتم )بخارست 

 طبقه اول
 

33 
ايلياد بين الملل 

 مشاور

سعيد عليزاده 

 حصاري
 تهران

 -نيوزيلند –استراليا

 برزيل

83870- 021 

9-88207078 

09123240970 

25/2/85 3/3/94 

م ونک خ ولي عصر شمالي نبش 

 5واحد  17ط کوچه نگار برج نگار 

 7و 

info@iliadint.com 

www.iliadint.com 

 

 بهروز آرا 34
احمد شفيعي 

 سرارودي
 کانادا تهران

 
30/5/84 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

، باالتر از پل )عج(خ ولي عصر

،  3، طبقه 4همت، خ هفتم، پالك 

 شمالي 6واحد 
 

 دانش پويان آريا 35
امير مرندي 

 خانشان
 تهران

ايرلند  - مجارستان

 شمالي

88952288 

88975337 

09121253123 

2/6/84 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ فاطمي ميدان گلها خ کاج جنوبي 

 2واحد 18پالك

www.daneshpuyan.com 
info@daneshpuyan.com 

 کوثر فرداي سپاهان 36
محسن 

 عليجانيان
 اصفهان

 انگلستان–سوئيس 

 فرانسه

4-

03112361273 
5/6/84 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

اصفهان خ مطهري غربي حدفاصل 

 148پل فلزي و پل شيري پالك 

www.kowsarinstitute.com 

info@kowsarinstitute.com 

 24/7/84 88240445 لندينيوز -استراليا تهران شهرام ميرزايي مديريت مشاوره آريا 37
تمديد مجوز در 

 است دست بررسي

کوي نصر )گيشا( نبش  –تهران 

 –طبقه اول  2پ  – 19خيابان 

   4واحد 

info@aryagroup.com.au 

www.aryagroup.co.ir 

mailto:info@iliadint.com
mailto:info@iliadint.com
http://www.iliadint.com/
http://www.iliadint.com/
http://www.daneshpuyan.com/
mailto:info@daneshpuyan.com
http://www.kowsarinstitute.com/
mailto:info@aryagroup.com.


 

 استراليا - کانادا تهران رضا پيرويان کاوشگران علم 38
22500309 

09378488418 

30/8/84 9/11/94 

پاسداران ميدان هروي بعد از ميدان 

شريفي جنب پل شمس اباد خ 

 14رنجبر پ

www.kavoshelm.com 

www.kavoshelm.net 
mstaff@kavoshelm.com  

 توسعه علوم دانشسار 39
محمد علي 

 شرکت معصوم
 تهران

ايرلند  - انگلستان

 ترکيه - شمالي

88104776 

88104655 

88104843 

30/8/84 

3/11/93       

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 مجوز ارائه شودتقاضاي تمديد 

ميدان ارژانتين اول بخارست کوچه 

ط چهارم کد  11نوزدهم پالك 

 1513915416پستي 

www.daneshsar.co.uk 

 تهران رضا فاضل فرجاد دانشجويان 40
 –مجارستان 

 الروسب -آلمان

8-22922677 
88752517 

09128702196 

26/9/84 2/3/94 

 -خيابان شهيد بهشتي –تهران 

خيابان  ميترا )شهيد کاووسي فر( 

 3واحد  16خيابان باربد پ 

Fazel.farjad@gmail.com 

Farjad.fazel@yahoo.com 

 چين -روسيه  تهران جماليمنصور  بنياد جهاني پژوها 41

9- 88845057 

88845060 

3/10/84 6/11/94 
هفت تير ابتداي قائم مقام فراهاني 

 5واحد 8پالك

www.studentvisa.ir 

kamran.jamali@gmail.com 

 سفير ساعي 42
محبوبه ليلي 

 اباذري
 تهران

چين و  – انگلستان

 آفريقا جنوبي
88799295 27/10/84 

24/12/93      

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تمديد مجوز ارائه شودتقاضاي 

ابتداي خ ونک  -ميدان ونک -تهران

 511واحد -ونک -مجتمع اسمان –

www.safirsayee.com  

 ترکيه - مالزي مشهد محمود مشيري الق خراسانخ 43
05138437177 

05138423271 

25/1/85 10/9/94 
 3و 1بين بخارايي  مشهد احمد آباد

 13پالك 

www.easycolleg.com 

 

 رؤياي دانش 44
گودرز صادقي 

 هشتجين
 تهران

 -نروژ –هلند 

 فريقاي جنوبيآ
44083287 5/2/85 29/4/94 

بزرگراه اشرفي اصفهاني نرسيده به 

 11مرزداران برج نگين رضا طبقه 
info@rdss.ir 
www.rdss.ir 

http://www.kavoshelm.com/
http://www.kavoshelm.net/
http://www.kavoshelm.net/
mailto:mstaff@kavoshelm.com
http://www.daneshsar.co.uk/
http://www.daneshsar.co.uk/
mailto:Fazel.farjad@gmail.com
mailto:Farjad.fazel@yahoo.com
http://www.studentvisa.ir/
mailto:kamran.jamali@gmail.com
http://www.safirsayee.com/
http://www.easycolleg.com/
mailto:info@rdss.ir
mailto:info@rdss.ir
http://www.rdss.ir/
http://www.rdss.ir/


 

 9واحد 

45 
پژوهندگان عصر برنا 

 زمرد
 ريشتا - مالزي تهران داود کميجاني

22846865 

22843942 

09127208242 

17/11/83 

23/12/93     

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 ارائه شودتقاضاي تمديد مجوز 

خ شهيد گل نبي خ  ،خ پاسداران

 22شهيد ناطق نوري نبش آذر پالك 

 1طبقه 

www.asreborna.org 

 

46 

گستره تعليم و 

مطالعات 

 اسپادانا)گتا(

عليرضا 

 کرباسي عامل
 اصفهان

–انگلستان 

  ايرلندجنوبي
23/2/85 

اعتبار مجوز به 

 رسيدهپايان 

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

47 
آرمان پرشين 

 خاورميانه

فضل اهلل 

 نصيري
 انگلستان -مالزي تهران

83870- 021 

9-88207078 
19/7/90 28/4/94 

ميدان ونک، خ وليعصر، کوچه نگار، 

 7، واحد 17برج نگار، طبقه 
www.armanstudy.com  

 بالروس – روسيه تهران صادق الهي انديشه ياران جوان 48

22252554 

22909218 

09123115536 

22/3/85 23/9/94 
اول ميرداماد  ،خ دکتر شريعتي

 18واحد 3طبقه 3شماره

iran.com-www.rus 
rus.iran@yahoo.com 

 رهنماي گوهر دانش 49
حسن ابو 

 هادي
 مشهد

آلمان  –فرانسه 

 انگلستان
09367095312 6/6/85 

24/12/93     

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

مشهد خيابان احمد اباد سه راه 

راهنمايي ساختمان ميالد واحد 

mr_abouhadi@yahoo.com 

www.ragdan.com 

http://www.asreborna.org/
http://www.armanstudy.com/
http://www.rus-iran.com/
http://www.rus-iran.com/
mailto:rus.iran@yahoo.com
mailto:mr_abouhadi@yahoo.com
http://www.ragdan.com/


 

 

 

 

 

 

 

 6شماره 

 مشهد آمنه آئين پور آئين گستران سبز 50
 -ژاپن –نيوزيلند 

 استراليا

09126225334 
8680482-0513 

8679936-0513 

8679936 

23/10/85 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

بين صدف  ،صدف، وکيل آبادمشهد، 

 2ط – 16پ 4و  2

 
www.aeengostaranesabz.co

m  
aeengostarane@yahoo.com  
aeengostaran@yahoo.com 

 
 

 22/12/85 22374412 -14 اسكاتلند -کانادا تهران اميد فغاني آموزشي سفير انديشه 51
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

سعادت آباد ميدان کاج مجتمع 

 405سروستان واحد 

         
www.safireandishe.com 

 

52 
بين المللي رهنمود 

 علم
 انگلستان-ايرلند  تهران محسن نظريان

88063423 

88063433 

22/12/85 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ يوسف آباد نبش خ شصتم 

 305ساختمان تابان واحد 

www.ukvisa.ir 

info@ukvisa.ir 

www.penstudent.comخ گاندي جنوبي کوچه پنجم پالك  2/7/94 22/5/84 88207903 انگلستان -آلمان  تهرانامير منصور  پيام آور علم و نصير 53  

http://www.aeengostaranesabz.com/
http://www.aeengostaranesabz.com/
mailto:aeengostarane@yahoo.com
mailto:aeengostarane@yahoo.com
mailto:aeengostaran@yahoo.com
mailto:aeengostaran@yahoo.com
http://www.safireandishe.com/
http://www.ukvisa.ir/
mailto:info@ukvisa.ir
http://www.penstudent.com/


 

 6د حط سوم وا 24 88207904 امير ارجمندي

 ره جويان دانش آريا 54
مهرناز 

 سليمانلو
 فنالند - قبرس تهران

88937240 

88939381 

6/3/85 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ميدان ولي عصر خ کريم خان زند 

 2ط  314ساختمان شماره 
www.emuir.com  

 آتي نگر کارون 55
سيد مرتضي 

 افقه
 اهواز

 -چين  -انگلستان 

 ايتاليا

32922801-061 

09399203300 

6/3/85 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ آزادگان، ميدان شهدا، اهواز، 

مجتمع تجاري ساحل، طبقه سوم، 

  2واحد 

www.pishgam.org  

 فهيم پژوهش مريم 56
هوشنگ داداش 

 زاده فهيم
 کرج

 -پاکستان –ونزوئال

 ترکيه

02632254223 
02632242560 

23/12/88 3/4/94 

به سمت  -چهار راه طالقاني -کرج

 –انتهاي زيرگذر  –ميدان شهدا 

 -ساختمان پزشكان -جنب بانک سپه

 8واحد  -ايران زمين

H_dadashzade@yahoo.com  

 اطالع 57
غالم رضا 

 اليقي
 آلمان-اتريش  تهران

09121302743 

88428577 

2/7/84 31/3/94 
مطهري نرسيده به شريعتي ك  خ

 7واحد  16ارمان پ 
layeghy@yahoo.com 

58 
پژواك پيروان پور 

 سينا

سيد عبد الرضا 

 ناصر ابادي
 22614857 اتريش - لمانآ تهران

22614858 
25/10/89 1/5/94 

خ سهروردي شمالي، ميدان پاليزي، 

 4، طبقه دوم، واحد735پالك 
institute.org-www.pps 

 25/10/94 25/10/89 44272450 پرتغال - اسپانيا تهران ژيال ظفري دانش گستر کوه نور 59

اتوبان شهيد اشرفي اصفهاني بلوار 

مرزداران خ حضرت ابوالفضل 

ساختمان 8  ط8غربي پ 7بوستان 

 23پاسارگاد واحد

noor.com-www.koohe 

60 
ه جويان دانش ر

 جهان
 20/10/94 6/11/89 22226777 و سوئد اتريش تهران يوسف مقيمي

ساختمان  ،بلوار ميرداماد -تهران 

 27واحد  5طبقه  138
www.rahjoyandanesh.com 

 22892097 لمانآ-سوئيس  تهران ناصر ابراهيمي آرمان پارسيان زمرد 61
22892095 

 www.apzco.comخ پاسداران خ شهيد گل نبي خ ناطق تمديد مجوز در  28/10/89

http://www.emuir.com/
http://www.pishgam.org/
mailto:H_dadashzade@yahoo.com
mailto:layeghy@yahoo.com
mailto:layeghy@yahoo.com
http://www.pps-institute.org/
http://www.pps-institute.org/
http://www.koohe-noor.com/
http://www.koohe-noor.com/
http://www.rahjoyandanesh.com/
http://www.rahjoyandanesh.com/
http://www.apzco.com/
http://www.apzco.com/


 

 parsian_a@yahoo.com 2واحد 22نوري پ دست بررسي است

62 
دانش پژوهان 

 اورانوس

امير زارعيان 

 جهرمي
 اتريش - مريكاآ تهران

88345027-9 
09122019296 

19/11/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده است

برج  ،ضلع شمالي ميدان هفت تير

 304واحد 3ط  ،نگين ابي

www.dpu.org.ir 
info@dpu.org.ir  

63 
 پرشين

 پادنا اراد 

سعيد پور سيد 

 اقايي
 هند -مالزي تهران

88007700 
5-88289884 

19/11/89 27/5/94 

،  14و  12بين خ  (گيشا)کوي نصر 

، طبقه  93ساختمان خاتم، پالك 

 4اول، واحد

www.pparad.com 
hajizadeh@pparad.com 

 22/9/94 19/11/89 22227597 آلمان  –وستانهند تهران کمال عقيق گذرگاه علم وانديشه 64

ضلع شمال غربي پل سيدخندان، 

 kaghigh@yahoo.com خيابان پيشداد، 

 11/12/94 11/12/93 88207078-9 ايتاليا و آلمان تهران محمد عسگري يگانه سفيران دانش 65 

شمالي نبش  م ونک خ ولي عصر

 5واحد  17ط کوچه نگار برج نگار 

  7و 

 تكيه گاه دانش 66

محمدرضا 

کاويانپور 

 اصفهاني

 روسيه - ايتاليا تهران
88207093 
88206797 
88956325 

19/11/89 26/4/94 

تهران  بلوار افريقا چهارراه جهان 

برج اميرپرويز ،  70پالك  ،کودك

 34واحد 3ط

tkdanesh@gmail.com 

www.TKDANESH.com 

67 
رايزني سلوك 

 آموزش نوا )روسان(
 بالروس -روسيه تهران النا متقي

66900641 
66900201 
66593594 

17/11/89 18/10/94 
ابتداي خيابان ستارخان، ميدان توحيد 

 3واحد  27کوثر يكم، پالك  خ
www.rusanedu.com 

 راه فرزانگان وطن 68
سعيد سعادت 

 انعيص
 22369500 کانادا -قبرس تهران

22116024 
rec@mftmail.com 12بلوار بهزاد شمالي پ سعادت اباد 4/11/94 4/11/89  

 4/11/89 88320222 سوئد -قبرس  تهران حسن شاخصي راهيان دانش تدبير 69
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ استاد مطهري، ابتداي خيابان مفتح، 

 کوچه مرزبان نامه، ساختمان شماره 

mailto:parsian_a@yahoo.com
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=afc92801928f4031a7e45ab91ab0e60e&URL=http%3a%2f%2fwww.dpu.org.ir%2f
https://10.1.1.26/owa/redir.aspx?C=afc92801928f4031a7e45ab91ab0e60e&URL=http%3a%2f%2fwww.dpu.org.ir%2f
mailto:info@dpu.org.ir
mailto:info@dpu.org.ir
http://www.pparad.com/
http://www.pparad.com/
mailto:hajizadeh@pparad.com
mailto:hajizadeh@pparad.com
mailto:kaghigh@yahoo.com
mailto:tkdanesh@gmail.com
http://www.tkdanesh.com/
http://www.tkdanesh.com/
http://www.rusanedu.com/
http://www.rusanedu.com/
mailto:rec@mftmail.com


 

 7واحد ، طبقه دوم، 14

70 
مشاوران دانشجوئي 

 يام ايتوك تک

حميد رواسي 

 کاشاني
 هند تهران

  

تا اطالع ثانوي 

   تعليق

71 
اعزام دانشجوي 

 فرزانگان خوارزمي
 ايتاليا تهران محمود شيرزاد

664475434 
 5الي 

26/11/89 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ انقالب خ دانشگاه خ شهيد نظري 

 ط همكف 56پ

 
mrdm.kharazmi@gmail.com 

 

 کاروان علم دانش 72
رضا قلي 

 جعفري
 اکراين - چک تهران

 

 شودتلفن جديد اعالم 
 

4/11/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

 ثبت شده در اداره ثبت شرکتهاشاني ن

 ارائه شود
 وب سايت  معرفي شود

73 
ماهان بين الملي 

 انديشه ارمان

پويا ساالري 

 شريف
 تهران

 –قبرس شمالي 

 ترکيه

22902192 
22902194 

9092301532 

17/11/89 21/2/94 
 5ط  14ميرداماد خ شاه نظري پ

 17واحد
www.emuuni.ir  

74 
تعالي انديش راه 

 دانش
 تهران محمد نجاري

 -ايرلند شمالي 

 اتريش -فنالند 

22896150 
22896172 

19/11/89 22/9/94 

روبروي پارك شريعتي  –خ شريعتي 

طبقه  – 73پ  –کوچه اتو بانک  –

 16واحد  – 4

www.taalidanesh.com 
taalidanesh@live.com 

 اتيه آفرينان دانشيار 75
غالمرضا امير 

 شقاقي
 تهران

 -قبرس شمالي

 اسلواکي
22226777 10/12/89 20/3/94 

خ مير داماد بين خ شنگرف و 

 5ط  138ساختمان حصاري 

 27واحد

www.atiyeafarinan.com 
info@atiyeafarinan.org 

 وزين دانش سپاهان 76
حسن شهامت 

 نيا
 اصفهان

 - اسپانيا -مالزي

 آلمان

0311-2228918 
09131119421 

21/12/89 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

اصفهان خ چهارباغ عباسي خ امادگاه 

گلدسته ساختمان گلديس نبش خ 

 222واحد 2ط  2ورودي 

www.vazindanesh.com 
info@vazindanesh.com 

 20/11/89 88527173 لمانآ-وستانهند تهران ايرج الوانيان علم و دانش تريتا 77
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

با  29/11/92در جلسه مورخ 

  تمديد موافقت نشد
 

info@tritains.com 

mailto:mrdm.kharazmi@gmail.com
mailto:mrdm.kharazmi@gmail.com
http://www.emuuni.ir/
http://www.taalidanesh.com/
mailto:%20taalidanesh@live.com
http://www.atiyeafarinan.com/
mailto:info@atiyeafarinan.org
http://www.vazindanesh.com/
mailto:info@vazindanesh.com
mailto:info@tritains.com


 

خ مطهري خ مير عماد روبروي 

 7سفارت هند کوچه دهم پ

 20واحد

78 
مشاورين ياران 

 کاوشگر
 نيوزيلند–استراليا  تهران مهديس مسگرا

88641518 
88641519 

09121258264 

17/12/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ميدان ونک، اول خيابان وليعصر، 

 6برج نگار، طبقه هفتم واحد 
mahdis@mycenterprises.com 

 ين مهاجر آسياگن 79
ايران شايگان 

 نژاد
 شيراز

 -اتريش –انگلستان

 مالزي

6364156-0711 

6362457-0711   
 

23/12/89 27/5/94 

روبروي  ،معالي ابادخيابان  ،شيراز

جنب پاساژ   -کالنتري گلدشت

ساختمان  -9کوچه   -گاندي

 6واحد  – 2طبقه  -يونيک

iran.shayegan@gmail.com 

 ترکيه زنجان عباس فرخي فردوسي فرا دانش 80

33541396-0241 
09127425019  

 

23/12/89 16/2/94 
نرسيده به دروازه  ،خ شهدا ،زنجان

 غربي 2ساختمان صبا واحد ،ارك
farokhi100@gmail.com 

 هماي دانش ايرانيان 81
مرتضي 

 خسرونيا
 44079934 قبرس –اسپانيا تهران

44083287 
25/12/89 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

بزرگراه اشرفي اصفهاني برج نگين 

 1109رضا واحد
www.homayedanesh.com  

82 
اولين انتخاب 

 دانشجو

سيامک 

 گودرزي
 8/12/89 09121762341 انگلستان کرج

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

متري گلشهر جنب  45خ  ،کرج

 292بانک پاسارگاد و صادرات پ 

 ط دوم

visa@iranspinnaker.com 
www.Owrang.co.uk 

 

 پرديسان قطعه 83

علي اکبر 

جمشيدي 

 بروجردي

 تهران
 ايرلند شمالي

 فيليپين

88320222 
88318456 
88322111 

25/12/89 1/4/94 
خ مطهري خ مفتح کوچه مرزبان 

 7واحد  14پ

ir.www.topstudent  

 www.pardisanstudy.com 

 هلند -قبرس  تهران حسن پيراينده انديشه افرينان رها 84
88977451-2 

09121323620 
21/1/89 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

تهران. م فاطمي، خ کاج شمالي، 

، 158نبش فتحي شقاقي، پالك 
edu.ir-www.aar 
edu.ir-info@aar 

mailto:mahdis@mycenterprises.com
mailto:iran.shayegan@gmail.com
mailto:farokhi100@gmail.com
http://www.homayedanesh.com/
mailto:visa@iranspinnaker.com
mailto:visa@iranspinnaker.com
http://www.owrang.co.uk/
http://www.owrang.co.uk/
http://www.topstudent.ir/
http://www.topstudent.ir/
http://www.aar-edu.ir/
http://www.aar-edu.ir/
mailto:info@aar-edu.ir


 

 1واحد

 سپيد ستاره فدك 85
مهديه 

 رحمانيان
 چين –کره جنوبي  تهران

88607077 
66517015 

66522199 

29/1/90 30/1/94 

ستارخان، روبروي دريان نو، بين خ 

مكتب الصادق و نيايش، جنب بانک 

 3، واحد 311ملي ايران، پالك 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

 شهاب دانش سينا 86
سينا ميرزاپور 

 مونس
 کانادا -هند  تهران

  

مدت سه ماه  به

بحالت تعليق 

 ه استدرآمد
  

 09388929078 اتريش -وستانهند تهران مجيد عسگري سير بهار دانش 87
88786755 

11/11/89 31/3/94 

 ،خ افريقا ،چهار راه جهان کودك

افريقا  29ساختمان  25 کوچهنبش 

 4bواحد4ط
 

88 
آذران پذيرش 

 دانشجوي خاورميانه

توحيد ملک 

 زاده ديلمقاني
 اروميه

جمهوري -ترکيه 

 آذربايجان

2256510-0441 

2232260-0441 
10/2/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

کوي تربيت  خيابان سنگفرش، اروميه

) روبروي فروشگاه تخت جمشيد 

 3پالك 

www.tohidmelikzade2.blogfa
.com  

89 
رهپويان دانش 

 زاگرس لرستان

ابراهيم پور 

 حسيني
 خرم اباد

 -سوريه 

–وستانهند

 تاجيكستان
 

6/2/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 آرمان معمار 90
حميد رضا 

 اخوان آذري
 تهران

–قبرس شمالي 

 کانادا

26420760 
26420864 
22923568 

19/2/90 21/2/94 

خيابان وحيد دستگردي)ظفر( بين 

 -طبقه اول – 216پ-نفت و مدرس

 1واحد 

www.armanmimar-ac.ir 
armanmimar-ac@gmail.com 

 پارس افشين 91
غالمرضا 

 افشين فر
 سوئد -لهستان تهران

88577686 
88577687 

09392019151 

24/1/90 17/2/94 
شهرك غرب، گل افشان جنوبي، 

مرکز تجاري اداري گل افشان، طبقه 
http://www.european-

study.com  

http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.tohidmelikzade2.blogfa.com/
http://www.tohidmelikzade2.blogfa.com/
http://www.armanmimar-ac.ir/
mailto:armanmimar-ac@gmail.com
http://www.european-study.com/
http://www.european-study.com/


 

 601، واحد 5

 هلند - امريكا تهران محمد تاجيک سفيران پارسآبتين  92

09122106302 
1- 2276073

0 
22779025 

 

13/2/90 6/11/94 

 ،خ گيالن ،2بوستان  ،پاسداران

نبش بن بست  ،روبروي فرخي يزدي

واحد  ،4طبقه  ،ساختمان اطلس ،مهر
6 

mohamadtajic@yahoo.com 

93 
علم و فن آوري فراز 

 دانش کيان
 چين - مالزي شيراز مريم فراز

3 
2302033-071 

09173877336 

23/12/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

مالصدرا، حد فاصل خ  شيراز، خ

حكيمي و هدايت، روبروي بانک 

ملت، جنب دارالترجمه رسمي 

 دانشجو

www.faraz-edu.com 
info@faraz-edu.com 

faraz_mariam@yahoo.com 

94 
توسعه علوم و اعزام 

 مدبر
 مشهد عليرضا کالهان

استراليا -انگلستان 

 مالزي –

7673232-0511 

7672890-0511 
09155008086 

26/2/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

فردوسي، حدفاصل مشهد، بلوار 

 153ميدان جانباز و ثمانه، پالك 
A2752ir@yahoo.com 

95 
 گروه طاليي

 شميم دانش
 شيراز امين مرزبان

 آلمان

 مالزي -

 قبرس -

0711 
6271376 

09199191028 

7/12/89 1/11/94 
،خ ستارخان، روبروي وليعصر، شيراز

 35، واحد 3ساختمان خضرا، طبقه 

www.shamimdanesh.com 
info@shamimdanesh.com 

96 
نهضت پيشگام 

 پاسارگارد

محمدرضا 

 ايزدي
 16/2/94 29/1/90 66941647-9 کره جنوبي-مالزي  تهران

نواب، به سمت خ آزادي، چهارراه 

 4، واحد 13ميدان توحيد، پالك

 
www.pnpars.com 
iran@um.edu.my 

 

 پويندگان علم صارم 97
مرتضي 

 صارمي
 88928600 آمريكا –انگلستان تهران

09376606412 
18/2/90 23/3/94 

خ ولي عصر )ع( باالتر از زرتشت 

نرسيده به سه راه فاطمي نبش ك 

 2پرستو ط پرستو ساختمان 

 202واحد

saremimorteza@yahoo.com 

mailto:mohamadtajic@yahoo.com
http://www.faraz-edu.com/
mailto:info@faraz-edu.com
mailto:A2752ir@yahoo.com
http://www.shamimdanesh.com/
mailto:info@shamimdanesh.com
http://www.pnpars.com/
mailto:iran@um.edu.my
mailto:saremimorteza@yahoo.com


 

 آرين سيستم مانا 98
احمد خاني 

 پور
 روسيه -ولز  تهران

 
25/12/89 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

99 
درس خانه تابناك 

 ايرانيان
 0441 ترکيه اروميه مرتضي داودنيا

3467099 
31/1/90 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

متري 14خ استادان، نبش اروميه، 

طبقه فوقاني مجتمع تجاري اول، 

 استادان، واحد يک،

www.iranyos.com  

 دانش پژوهان طاها 100
غفار عموزاده 

 آرائي
 فيليپين -قبرس تهران

88780089 
09121471412 
09125048949 

15/12/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ظفر، خ بلوار آفريقا، بين ميرداماد و 

 17تابان غربي، پالك 
www.tahaac.com 
info@tahaac.com 

101 
آموزش و پژوهش 

 ويستا توسعه اميرکبير

ناصر شمس 

 قارنه
 تهران

 - اسكاتلند

 اسلووني

88780089 
09121471412 
09125048949 

 

25/12/89 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ميرداماد و ظفر، خ بلوار آفريقا، بين 

 17تابان غربي، پالك 
www.ezam.acmt.ac.ir  

 پرشين پادنا اعزام 102
محسن پورسيد 

 آقائي
 88289884 کانادا–استراليا  تهران

88289885 
24/12/89 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

پالك   خ طالقاني، خ بهار جنوبي،

ساختمان بهار، طبقه همكف، ، 120

 7واحد 

www.pparia.com 
info@pparia.com 

103 
رس خانه استادان د

 تبريز

رضا صفرعلي 

 زاده
 31/1/90 0411-3323622 قبرس  - ترکيه تبريز

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

کوي وليعصر، ميدان تبريز، 

معلم)فلكه بارنج(، کوچه موسسه 

جوانان خير)ابن سينا(، روبروي برج 

 سايه

 ،طبقه دوم 12+1پالك 

www.iranyos.org 

104 
توسعه علمي روياي 

 پارسيان

ابوالفضل 

 وديردر
 مشهد

 -آلمان –چين 

   فرانسه
10/9/94 

  

 88315303 بلژيک -فرانسه  تهران بيژن ميردامادي آرتا دانش بين المللي 105
88847706 

 iran@hotmail.fr-artaامير اتابک. بعد از  خ استاد مطهري. 10/9/94 27/2/90

http://www.iranyos.com/
http://www.tahaac.com/
http://www.tahaac.com/
mailto:info@tahaac.com
http://www.ezam.acmt.ac.ir/
http://www.pparia.com/
mailto:info@pparia.com
http://www.iranyos.org/
http://www.iranyos.org/
mailto:arta-iran@hotmail.fr


 

پالك خ اورامان، نبش کوچه گروس، 

واحد  4 طبقه، ساختمان کسري، 2

13 

 دانش پژوهان ماهان 106
محمد جعفر 

 نعمت الهي
 سوئد -ايتاليا کرمان

 
9/3/90 

تا اطالع ثانوي 

 تعليق

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

 پرسا گستر ويستا 107

شعاع الدين 

فالح دوست 

 سراواني

 اسپانيا –تايلند تهران
88607077 
66517015 
66522199 

22/1/90 25/6/94 

دريان نو، بين خ ستارخان، روبروي 

مكتب الصادق و نيايش، جنب بانک 

 3، واحد 311ملي ايران، پالك 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

 19/2/90  کانادا -آلمان تهران اکرم رنجبران باران انديشه ساعي 108
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

109 
پرسپوليس مهاجر 

 ويستا

سعيد ناصري 

 پور طوسي
 نيوزيلند تهران

 
21/1/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

110 

موسسه ره جويان 

 خرد

سعيد نوري 

 خراساني
 اصفهان

سوئد  - کانادا

 مجارستان

03116259837 
09140013582 
09133144722 

8/3/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

خ محتشم کاشاني، نرسيده  اصفهان،

، معينساختمان به امامزاده محسن،

 طبقه اول

www.rahjooyanekherad.com 
info@rahjooyanekherad.com 

111 
سيد مهدي  سروش دانش پرشين

 موسوي
 کانادا - آلمان تهران

9- 26113617 
12/3/90 6/11/94 

خ شهيد لواساني )فرمانيه(، جنب 

برج کوه نور، خ شهيد فربين، پالك 

 ، طبقه اول5

www.sdp-co.com 
info@sdp-co.com 

112 
فكر و ايده پردازان 

 انديشه) آفا (
 کانادا –فرانسه  تهران مجيد خدامي

 
14/4/90 

اعتبار مجوز به 

  پايان رسيده
 

113 
آتيه داران علم و 

 فرهنگ
 تهران جواد عليزاده

جمهوري –ترکيه 

 آذربايجان

66428113 
66426858 

8/4/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

 ،آزادي  ابتداي ،ميدان انقالب

 11پالك  ،والعصر  خ

www.uast18.com 
Jalizadeh72@yahoo.com 

http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
http://www.rahjooyanekherad.com/
mailto:info@rahjooyanekherad.com
http://www.sdp-co.com/
mailto:info@sdp-co.com
http://www.uast18.com/
mailto:Jalizadeh72@yahoo.com


 

 تهران امير حسيني دنياي دانش بهنام 114
 بالروس–روسيه 

 بلژيک

66913395 
09190680700 

7/2/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

از خيابان جمهوري، باالتر ، رودکيخ 

 ، 61کوچه وثوق، پالك 

www.donyayedanesh.org 
amhoseini26@yahoo.com 

 ساختار پژوهش اميد 115
عبدالمجيد 

 کاظم پور فرد
 شيراز

 –استراليا  -آلمان

 لبنان

07112347530 
07112347531 
09371376062 

22/4/90 6/5/94 

خيابان  -شيراز،  چهار راه زند

-روبروي مسجد ولي عصر-توحيد

 ط اول 2فاز  –مجتمع تجاري شهر 

abdkazempour@gmail.com 
 

www.sepamid.com 
 

116 
مشاوره بين الملل 

 اعزام اعتماد ايرانيان

عباسعلي 

 کوکب
 www.academicals.ir شود نشاني جديد ارائه 10/9/94 9/12/89 -- کانادا–اسكاتلند  تهران

info@academicals.ir 

 ايتاليا–استراليا  تهران عباس والي رهپويان اوج دانش 117
66405538 
66405883 
66405702 

25/12/89 10/9/94 

خ انقالب، روبروي درب اصلي 

دانشگاه تهران، نبش خ فخر رازي، 

 403واحد  4، ط 56پالك 

www.ezamins.ir 

amirvadaye@yahoo.com  

118 
بنياد بين المللي 

 مطالعات چين

ايرج وثوقي 

 نيري
 88060601 چين تهران

09128050805 
14/4/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ميدان انقالب ابتداي کارگر جنوبي خ 

 6واحد 13رشتچي پ 

www.ifcs.org.ir 
info@ifcs.org.ir 

 هلند -چک  تهران بتول سازواري آريانتوسعه شميم  119
 

11/5/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 تبريز ريتا انگردي اريكه دانش پژوهان 120
 -ترکيه -آلمان

 قبرس

 
09141141911 
09374094405 
04113272073 

 

22/12/89 
 تمديد مجوز در

 دست بررسي است

تبريز، کوي وليعصر، فلكه بزرگ، 

 نبش کريم خان

www.arikeh-edu.com  
rita_angardi@yahoo.com  

 تهران اعظم حسيني پيام آور علم و فكر 121
 -ريشتا

 مالزي
4-88207901 2/6/90 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ گاندي جنوبي، کوچه پنجم، پالك 

  5، طبقه سوم ، واحد   24

 09188362753 ترکيه -اسپانيا کرمانشاهعبداله آدينه  دانش گستر آدينه 122
09391482753 

www.adinehdanesh.blogfa.cمتري دوم  30ابتداي کرمانشاه،  10/9/94 12/5/90
om 

http://www.donyayedanesh.org/
mailto:amhoseini26@yahoo.com
mailto:abdkazempour@gmail.com
http://www.sepamid.com/
http://www.academicals.ir/
http://www.academicals.ir/
mailto:info@academicals.ir
http://www.ezamins.ir/
http://www.ezamins.ir/
mailto:amirvadaye@yahoo.com
mailto:amirvadaye@yahoo.com
http://www.ifcs.org.ir/
mailto:info@study-in-china.ir
http://www.arikeh-edu.com/
mailto:rita_angardi@yahoo.com


 

جنب راه گذرنامه  4نرسيده به  ايتاليا - وند

 1باشگاه شيرين گوار پ 

dga.ok11@yahoo.com 

 ساري عليرضا رضايي رهنماي آتيه مازند 123
 -مالزي  – قبرس

  روماني
19/6/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 سوئد – آلمان تهران داود مهرباني رهسپار دهكده دانش 124
88902405 
88905448 

09123053492 

3/5/90 25/4/94 

ميدان وليعصر، ابتداي بلوار کشاورز، 

واحد  5، طبقه 14ساختمان شماره 

17 

rahseparkv.comwww. 
info@rahseparkv.com 

 اصفهان مهوش اسدي ارتا علم سهند 125
- ترکيه-انگلستان

 قبرس

36615402 – 031 
36627684 

15/6/90 10/10/94 
خيابان آبشار اول، کوچه پارسيان، بن 

 2بست مهران، پالك 
info@artastudy.com 

126 

دانش و آموزش اميد 

 کانادا -آمريكا  تهران اميد هنري هنري
 

29/4/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

127 

پارسه بين الملل آتيه 

 ويژن

بيژن شمس 

 آبادي فراهاني
 88797566 اکاناد –آمريكا تهران

09363233366 
10/7/90 12/7/94 

نرسيده  –خ مالصدرا  –ميدان ونک 

طبقه -54پالك  –به پل کردستان 

 8واحد  -دوم 

www.vipg.ir 

info@vipg.ir 

 دانش دهكده جهاني 128
سيد محمد 

 خرم
 تهران

 -وستان هند

  تاجيكستان
12/2/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

129 
مشاورين تحصيلي 

 فرناس

سيد مهدي 

 رضاعي
 تهران

 -ايرلند شمالي 

 کانادا

88060558 
88060555 

8/6/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

بادي، نبش اسد آسيد جمال الدين 

، واحد جديد347، پالك39خيابان 

6 
 

 اروميه ابراهيم آقازاده علم گستران آران 130
 -کانادا  - ترکيه 

 مالت -ايتاليا

33483816-044 

32259279-0441 
09363185218 

19/6/90 20/6/94 
مابين -خيابان خيام جنوبياروميه، 

مجتمع -فلكه خيام و فلكه جهاد
www.aranstudy.com 

aran.education@gmail.com 

http://www.dga.ok11@yahoo.com
http://www.dga.ok11@yahoo.com
http://www.rahseparkv.com/
http://www.rahseparkv.com/
mailto:info@rahseparkv.com
mailto:info@rahseparkv.com
mailto:info@artastudy.com
mailto:info@vipg.ir
http://www.aranstudy.com/
mailto:aran.education@gmail.com


 

 16واحد  – 5طبقه  -خيام

131 
بنياد گسترش 

 دانشپذير

محمود درزي 

 رامندي
 10/7/94 9/7/90 88288200 ريشتا  -آلمان تهران

 ميدان توحيد ابتداي نصرت شرقي

 230) دکتر ميرخاني ( پ 

www.ezam.daneshpazir.net 
evisa@daneshpazir.net 

 رهروان سپهر دانائي 132
مجيد خالقي 

 سروش
 22916545 آمريكا -سوئيس تهران

22226607 
26/7/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ميرداماد، ميدان محسني، خ وزيري 

 15پور، تقاطع خواجوي، پالك 

www.Sepehrdanaei.com 
info@sepehrdanaei.com 

 سفينه دانش پژوهان 133

سيد محمد 

علي حيدريه 

 زاده

 ايرلند شمالي تهران
 

4/7/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 بهين راهبرد دانش 134
عصمت 

 خوئيني
 تهران

ايرلند  - آمريكا

 شمالي
88528182 26/7/90 10/9/94 

بيهقي، نبش هشتم  خميدان آرژانتين، 

 5، واحدموس، طبقه 4، پالك غربي

www.behinrad.com 
contact@behinrad.com 

 ايالم ناديا کريمي علم آموزان آالمتو 135
استراليا  -وستانهند

 مالزي –

09355570409 
0842 

6222247 

25/7/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

ايالم، آبدانان، شهرك فرهنگيان، بلوار 

 7فرهنگيان، ساختمان مادر، پالك 
Nadiakarimi226@yahoo.com 

136 
طلوع پژوهش 

 شريف

ناصر منصور 

 شريفلو
 26408079 انگلستان –کانادا  تهران

26405291 
2/6/90 

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

خ ظفر، بين نفت و مدرس، پالك 

 13، طبقه واحد 197
Naser.sharifloo@gmail.com 

 کاريار اعزام 137
حسن کياني 

 خوزستاني
 نيوزيلند –استراليا  تهران

22901869 
22902861 

09121991526 

4/8/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

خ ميرداماد، ميدان مادر، خ بهروز، 

پاسارگاد، طبقه ، ساختمان  13پالك 

 305سوم شرقي، واحد 

www.karyar.org 
info@karyar.org 

138 
دانش پژوهان پوياي 

 پاسارگاد

شهاب ميرزاده 

 حسيني
 نيوزيلند –استراليا  تهران

 
28/3/90 

تا اطالع ثانوي 

   تعليق

 3/2/90 88679311 کانادا -مالزي تهران ذوالفقار عالمي پژواك پارس ماد 139
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

 -خيابان مالصدرا  -ميدان ونک 

 - 4طبقه  - 54ساختمان شماره 

www.ppmad.ir 
www.ppmad.net 

 

http://www.ezam.daneshpazir.net/
mailto:evisa@daneshpazir.net
http://www.sepehrdanaei.com/
mailto:info@sepehrdanaei.com
http://www.behinrad.com/
mailto:contact@behinrad.com
mailto:Nadiakarimi226@yahoo.com
mailto:Naser.sharifloo@gmail.com
mailto:Naser.sharifloo@gmail.com
http://www.karyar.org/
mailto:info@karyar.org
http://www.ppmad.ir/
http://www.ppmad.ir/
http://www.ppmad.net/
http://www.ppmad.net/


 

 14واحد 

 گوهر انديشان قلم 140
رضا حضرتي 

 للكلو
 تبريز

 مالزي - ترکيه

  کانادا -
8/8/90 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

 حاميان دانشيار 141
محمدکاظم 

 رفوئي
 اتريش -آمريكا  تهران

09121480944 
88349456 
88346022 

3/7/90 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

تهران ميدان فردوسي خ سپهبد قرني 

 3ط 7واحد 3خ کامل پ 

www.daneshyar.us 
 

rofouei_k@yahoo.com 

142 
عصر فرهيختگان 

 علوم و فن آوري

زهرا پرتو 

 حجتي
 18/05/90 66500770 قبرس –مالزي  تهران

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

تهران ويال کوچه رئيس  ،ستارخان

 48زاده پالك 

partohojjati@yahoo.com 
 

 آزما ارتباط قرن 143
عباسقلي 

 عسگريان
 بالروس -روسيه تهران

 
10/3/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 دانش تبريزشبكه  144
فاطمه عطايي 

 حسيني
 تبريز

جمهوري  –ترکيه 

 قبرس–آذربايجان 

09358500840 
3292070 -0413 

30/7/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

تبريز، کوي وليعصر، فلكه بارنج، 

 3ط  ساختمان چتر آبي

www.shdtabriz.com 
shd.tabriz@yahoo.com 

 مهاجران آتيه البرز 145

پروين السادات 

سجادي قائم 

 مقامي

 روسيه -چين  تهران
 

28/4/90 
تا اطالع ثانوي 

  تعليق
 

 نادين کاوش کوشيار 146
سيد مهدي 

 علوي زاده
 مشهد

–ايتاليا  - اتريش

 بالروس

05137662364 
09153023570 

2/8/90 03/08/94 
نبش فردوسي ، فردوسيمشهد، بلوار 

 403واحد  4مجتمع ونوس ظبقه  2

www.applyeu.com 
nadinkavosh@gmail.com 

info@applyeu.com 

 بهكوش 147
ابراهيم جليلي 

 کهنه شهري
 کيش

 -ترکيه  –قبرس 

 آلمان

5-09367341584 

9319040- 0764 
18/2/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

جزيره کيش، شهرك صدف، پالك 

33 
 79415 -581صندوق پستي 

www.behkooshkish.com 
eb.jalili@gmail.com 

148 
سامانه ساز نام آوران 

 دانش

آرزو مريخي 

 پور
 اصفهان

کره  -استراليا 

 جنوبي

0311 
6637620 
6633552 

12/9/90 27/5/94 
نبش  -خيابان ازادگاناصفهان،  

 Kaarec1379@yahoo.comجنب بانک  -خيابان شهيد صدوق

http://www.daneshyar.us/
http://www.daneshyar.us/
mailto:rofouei_k@yahoo.com
mailto:partohojjati@yahoo.com
https://webmail.msrt.ir/owa/redir.aspx?C=8dec8c9742094e3fbb6d65d9ffbfd94d&URL=http%3a%2f%2fwww.shdtabriz.com%2f
https://webmail.msrt.ir/owa/redir.aspx?C=8dec8c9742094e3fbb6d65d9ffbfd94d&URL=http%3a%2f%2fwww.shdtabriz.com%2f
mailto:shd.tabriz@yahoo.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.applyeu.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.applyeu.com
mailto:nadinkavosh@gmail.com
mailto:nadinkavosh@gmail.com
mailto:info@applyeu.com
mailto:info@applyeu.com
http://www.behkooshkish.com/
http://www.behkooshkish.com/
mailto:eb.jalili@gmail.com
mailto:eb.jalili@gmail.com
mailto:Kaarec1379@yahoo.com
mailto:Kaarec1379@yahoo.com


 

طيقه  -110ساختمان  -کشاورزي

 دوم

 ايرانيان سما 149
پروانه زمان 

 وزيري
 اصفهان

 -سوئد  -آلمان 

 چين
2341481-0311 

09192675855 
6/9/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

اصفهان، خ شمس آبادي، روبروي 

پايگاه مقاومت بسيج، ساختمان نور، 

 20واحد طبقه دوم 

iraniansama_edu@yahoo.co
m 

150 
راه دانشجويان نوين 

 آسيا

سيد ابوالحسن 

موسوي 

 قدمگاهي

 22270726 اکراين -مجارستان  تهران
22276782 

5/7/90 7/7/94 

خ وليعصر )عج(، باالتر از خ شهيد 

بهشتي، جنب کوچه راماتيا، برج 

/ ، واحد 8، طبقه 2شهاب، پالك 

805 

www.irdaneshjooyan.com 
info@irdaneshjooyan.com 

151 

 

سازندگان آينده 

 دانش ايرانيان

نجمه نامه 

 گشاي
 ايرلند -اتريش  تهران

88607077 
66517015 

66522199 

2/6/90 

9/11/93       

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

ستارخان، روبروي دريان نو، بين خ 

مكتب الصادق و نيايش، جنب بانک 

 3، واحد 311ملي ايران، پالك 

WWW.VISTAUNI.COM 
INFO@VISTAUNI.COM 

152 
طلوع فرهيختگان 

 ايرانيان
 28/8/94 28/8/90 88302169 کانادا -فرانسه  تهران عليرضا طاهري

خ سميه، چهارراه شهيد مفتح، جنب 

جديد  107بانک تجارت، پالك 

 2واحد  5طبقه 

 1581766634کدپستي

tfiranian@yahoo.com 

 تهران الهه رحماني کليد علم خاورميانه 153
 فرانسه

 استراليا

4-88207901 

88783163 
88782991 
88782641 

17/10/90 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

گاندي جنوبي، کوچه پنجم، پالك 

 3، طبقه 24

 5واحد
 

154 
آتيه نگر سفيران 

 شمال
 2/3/94 22/6/90 44299634-5 سوئد -ترکيه تهران محمد حبيبي

فلكه اول صادقيه، ضلع جنوب 

  ، طبقه اول9شرقي، پالك 

mailto:iraniansama_edu@yahoo.com
mailto:iraniansama_edu@yahoo.com
http://www.irdaneshjooyan.com/
http://www.irdaneshjooyan.com/
mailto:info@irdaneshjooyan.com
mailto:info@irdaneshjooyan.com
http://www.vistauni.com/
http://www.vistauni.com/
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
mailto:INFO@VISTAUNI.COM
mailto:tfiranian@yahoo.com


 

155 
دانشپذيران اسپيد 

 آروين
 تهران زهرا نادرلو

 -اتريش 

 ايرلند

88902405 
88905448 

09123053492 
18/11/90 19/11/94 

کشاورز، ميدان وليعصر، ابتداي بلوار 

واحد  5، طبقه 14ساختمان شماره 

17 

www.rda2000.com 
Arvin@rda2000.com 

156 

عصر دانش پژوهان 

بين الملل مهر 

 ايرانيان

 12/11/90 88652080 – 2 آمريكا -کانادا  تهران اشرف بهزادي
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

خ ولي عصر )عج(، باالتر از پارك 

، 2ساعي، بن بست چمن، پالك 

 6طبقه دوم، واحد 
ashrafbehzadi@yahoo.com 

157 
سراي پذيرش 

 دانشجوي پرشين
 ساري معصومه نصر

 -قبرس  –استراليا 

 ولز
 3/11/90 

مجوز به اعتبار 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

 11/3/94 11/4/90 88316244 -5 اسكاتلند و کانادا تهران قاسم رحيمي آرمان بارز ساعي 158
هفت تير، خ قائم مقام، خ مشاهير، 

  9، واحد 33پالك 

159 
شكوفا گر دانش 

 عرشيا
 هند و ترکيه تهران بهمن شيخ زاده

88845060 
9- 88845057 

09121486286 

20/2/90 7/2/94 
هفت تير ابتداي قائم مقام فراهاني 

  www.Studentvisa.ir 5واحد  8پالك

  .مي باشدو تلفن فاقد نشاني موقتاً  10/9/94 5/9/90  آمريكا -اسكاتلند  تهران علي جليلي آرمان پردازان آماداي 160

161 
کريمان دانشگر 

 پارسي

شبير رستمي 

 ابوسعيدي
 کرمان

انگلستان  –استراليا 

 مالزي –
0341 

2473024 
28/8/90 29/8/94 

کرمان، خيابان استقالل، ساختمان 

  15پزشكان نگين، واحد 

 پيک دانش جام جم 162
جمشيد رجبي 

 نصرآبادي
 7/10/90  اتريش -قبرس  تهران

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

  .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت

 3/11/90  ايسلند-آلمان  تهران ساسان ربيعه پرشين مهاجر دانش 163
تا اطالع ثانوي 

 تعليق
  

164 
آموزش دانش 

 پژوهان نيل
 88947727 تايلند -فيليپين  تهران زهرا جمالي

88939175 
15/8/90 

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

خيابان ولي عصر )عج(، بين خ 

 فاطمي و زرتشت، کوچه ميرهادي، 

http://www.rda2000.com/
mailto:Arvin@rda2000.com
mailto:ashrafbehzadi@yahoo.com
http://www.studentvisa.ir/


 

 6واحد  8پالك 

 آمايش دانش پارس 165
حسن شريفي 

 بيدگلي
 09125131093 استراليا - تريشا تهران

09121761550 
2/5/90 

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

نرسيده به پارك ولي عصر خيابان 

ساعي کوچه راماتيا برج شهاب طبقه 

 805واحد   8
 

 بلژيک -فرانسه  تهران مهدي حيدري ستاره دانش ايرانيان 166
44429172 
44628879 
44628876 

20/3/91 

25/12/93     

اعتبار مجوز به 

 اتمام رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

، 1ميدان پونک، گلزار يكم، پالك 

 1واحد 

www.capitalstar.ir 
info@capitalstar.ir 

 11/12/94 11/12/93 88886577 ترکيه و کانادا تهران مريم زينلي راهيان آئين دانش 167
خيابان نلسون ماندال )آفريقا(،  

واحد  62ساختمان شهروز، پالك 

64 

 

168 
امين دانشجو 

 پاسارگاد
 11/8/94 24/5/91 22140935 – 8 روماني –اتريش  تهران امين پور سعيد

سعادت آباد، خ سرو شرقي، نرسيده 

به بيمارستان پارسيان، ساختمان 

 9، واحد  31زرين، پالك 

www.visa118.com 

visa118.com@info 

 تنديس اميد پايدار 169
مهدي فرشچي 

 تبريزي
 23/12/90  آلمان تهران

اعتبار مجوز به 

 رسيدهپايان 

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

170 
دروازه طاليي 

 تحصيل
 09127604451 هند تهران هادي سمياري

88525351 
18/9/91 

18/9/93       

تمديد در دست 

 بررسي است

شهيد مطهري، خيابان خيابان 

  1/5، پالك  12، کوچه رعمادمي

 2واحد 

ggs_indian@yahoo.com 

www.goldengatestudy.com 

171 
دانش پژوهان مهاجر 

 ايرانشهر
 27/3/91 88320222 کانادا -نيوزيلند  تهران اميد تي تي دژ

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

مطهري، ابتداي خيابان مفتح، خ استاد 

کوچه مرزبان نامه، ساختمان شماره 

 7، طبقه دوم، واحد 14
 

http://www.capitalstar.ir/
mailto:info@capitalstar.ir
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.visa118.com
http://webmail.modares.ac.ir/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.visa118.com
mailto:info@visa118.com
mailto:info@visa118.com
mailto:ggs_indian@yahoo.com
mailto:ggs_indian@yahoo.com
http://www.goldengatestudy.com/
http://www.goldengatestudy.com/


 

 فنالند –اتريش  تهران مريم کميجاني کوچ گستر انديشه 172
2- 88699381 

88698894 
88699386 

22/9/91 

اعتبار مجوز به 

تمديد  پايان رسيده

مجوز در دست 

 بررسي است

کوچه شهرك قدس، بلوار فرحزادي، 

ارغوان شرقي )عباس اناري( پالك 

 12واحد  3، طبقه 99

www.visakga.com 

info@visakga.com 

173 
ره پيمايان علم و 

 انديشه
 تهران فهيمه سميعي

سوئد و آفريقاي 

 جنوبي
88626458 8/2/91 

مجوز در تمديد 

 دست بررسي است

ونک، خ شيخ بهايي شمالي، نبش 

، 4صايب تبريزي، برج صبا، طبقه 

 45واحد 
 

 اعزام دانشجو مدت 174
سيده معصومه 

 پريشي
 19ابتداي کوي نصر، خ دوم، شماره  28/3/94 27/3/91 021-42920 استراليا تهران

www.modat.ir 

info@modat.ir 

175 
رهاورد ارتباطات 

 علمي
 9/3/91 66496938 آلمان -کانادا  تهران مهدي شجري

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

،  17خ حافظ، خ رشت، پالك 

 1591817718، کدپستي 6واحد
 

176 
بين المللي مطالعات 

 پويندگان دانش ثمين

نوشين 

 اصفهاني
 6/3/91 09102107294 ترکيه –کانادا  تهران

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

خيابان فاطمي غربي، نبش خ 

 طبقه همكف 240سيندخت، شماره 
 

 استراليا –نروژ  تهران سعيده ميرزايي اميد اعزام 177
22064615 
22357497 

09022632363 
18/11/91 6/11/94 

 ميرداماد، جنب خيابان حصاري،

  27، واحد 5، طبقه 138ساختمان 
www.worldedu.ir 

178 
راهيان بين المللي 

 جنوب
 شيراز ايران عباسپور

 -مجارستان -کانادا

 هندوستان
09177117443 
07112359197 

7/2/92 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

ابتداي  –خيابان مشير فاطمي  -شيراز

 2طبقه  – 110معدل ساختمان 

 37واحد 

abbaspour@avicenna.hu 

moshaver.ia@gmail.com 

http://www.visakga.com/
http://www.visakga.com/
mailto:info@visakga.com
mailto:info@visakga.com
http://www.modat.ir/
http://www.modat.ir/
mailto:info@modat.ir
mailto:info@modat.ir
http://www.worldedu.ir/
http://www.worldedu.ir/
mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:abbaspour@avicenna.hu
mailto:moshaver.ia@gmail.com
mailto:moshaver.ia@gmail.com


 

179 

ارغوان گستر 

پژوهشگران دانش 

 آسيا

رضا نوائي 

 زمهرير
 041-35572799 قبرس - ترکيه تبريز

35570936 
30/2/92 30/2/94 

چهار راه باغ شمال، خ هفده  -تبريز

شهريور جديد، ساختمان بانک سپه، 

 ايران تومر

 

www.tabrizyos.com 

 

180 

گروه آموزشي 

مشاوران علم و 

 پرديس آريانا

 چين و امريكا تهران سعيد سميعي
88626473 

 11/11/91 
تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

ونک، خ شيخ بهايي شمالي، نبش 

، 4صايب تبريزي، برج صبا، طبقه 

 45واحد 

www.study4student.com 

info@study4student.com 

181 
برتر نامي مشاوران 

 آپادانا

شهاب الهوتي 

 نژاد
 آلمان-استراليا مشهد

38460231-
051 

0915200591

4 

10/12/91 18/4/94 
، 7خ راهنمايي، راهنمايي  –مشهد 

 2، طبقه 7پالك 
 

 بابل محمود عزيزي آوران سامدانش کندو 182
 استراليا -کانادا

 نيوزلند -
01135302670 
09216719116 

27/3/91 28/3/94 
روبروي  -خيابان مدرس -بابل

 32بنفشه  -مخابرات

www.cds.org.ir  

mazizijam@yahoo.com 

mazizijam@umz.ac.ir 

183 
تدبيرانديشان 

 مهراسپادانا

حامد محمد 

 هاشمي
 بلژيک –روسيه  اصفهان

03116204768 
03116204869 
03116205203 

25/11/91 
اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجاري 

 411واحد 2اداري کوثر ط
 

http://www.tabrizyos.com/
http://www.tabrizyos.com/
http://www.study4student.com/
http://www.study4student.com/
mailto:info@study4student.com
mailto:info@study4student.com
http://www.cds.org.ir/
http://www.cds.org.ir/
mailto:mazizijam@yahoo.com
mailto:mazizijam@yahoo.com
mailto:mazizijam@umz.ac.ir
mailto:mazizijam@umz.ac.ir


 

 سپنتا ستاره انديشه 184
مهناز ميرزاعلي 

 اکبر
 27/12/91 22654650-2 فنالند –اتريش  تهران

مجوز به اعتبار 

 پايان رسيده

ر افريقا)جردن( خ گلفام اتهران بولو

 13واحد 6ط 58پالك 

visa.com-www.ssa 

visa.com-info@ssa 

 

 پارس دانش معين 185
مهدي رشيدي 

 طاشكوئي
 17/10/91  روسيه -ترکيه  تهران

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

و  بدليل عدم ارائه گزارش عملكرد

 .، فاقد نشاني مي باشداعالم وضعيت
 

 سفير صلح و فناوري 186
ملكه شهدخت 

 ستوده نيا
 21/12/91 88626458 آلمان  و فنالند تهران

تمديد مجوز در 

 دست بررسي است

ونک، خ شيخ بهايي شمالي، نبش 

، 4برج صبا، طبقه صايب تبريزي، 

 45واحد 
 

 علم و هنر ميثاق 187
حميد 

 محتشمي
 تهران

 

 اتريش –اسلواکي 

 

66522199 
66517015 

28/12/91 

28/12/93     

اعتبار مجوز به 

 پايان رسيده

 تقاضاي تمديد مجوز ارائه شود

، 311تهران، خ ستارخان، پالك 

 3طبقه دوم، واحد 

Paziresh.tahsili@gmail.com 

www.europeimmigration.net  

 آرکا دانش پارسيان 188
سيد شهاب 

 الدين آرزه گر
 21/8/94 21/8/93 26761339 اسپانيا تهران

غربي، بين سعادت آباد، خ سرو 

چهرراه سرو و ميدان شهرداري، خ 

غربي،  17رياضي بخشايش، کوچه 

 5، واحد67ژالك 

www.arkaparsian.com 

info@arkaparsian.com  

http://www.ssa-visa.com/
http://www.ssa-visa.com/
mailto:info@ssa-visa.com
mailto:info@ssa-visa.com
mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
mailto:Paziresh.tahsili@gmail.com
http://www.europeimmigration.net/
http://www.europeimmigration.net/
http://www.arkaparsian.com/
http://www.arkaparsian.com/
mailto:info@arkaparsian.com
mailto:info@arkaparsian.com


 

 

 آوا مهد تدبير 189
محمدعلي 

 آقائي
 66909862 و قبرس ترکيه تهران

66909863 
8/7/93 8/7/94 

ميدان توحيد، خ فرصت شيرازي، 

 واحد اول 118پالك 
Mohammadali_aghaei@yahoo.co

m  

 کامياران سپهر دانش 190
 سيروس

 جهان پناه
 شيراز

د، مجارستان و هن

 چين

36284787 – 071 
09190919824 

16/10/93 16/10/94 
شيراز، خ ستارخان، ساختمان 

 خضراء، طبقه سوم

www.sepehrdanesh2.com 

info@sepehrdanesh2.com 

 

191 
شيوه نوين رهجويان 

 عصر دانش
 هند و فرانسه تهران حامد شايسته

44421837 – 021 
44892401 – 021 

09122104584 
12/12/93 12/12/94 

ميدان پونک، بلوار ميرزابابايي، 

نرسيده به تقاطع سردار جنگل، پالك 

 5، طبقه سوم، واحد 89

www.tahsilhend.com 

info@tahsilhend.com  

mailto:Mohammadali_aghaei@yahoo.com
mailto:Mohammadali_aghaei@yahoo.com
http://www.sepehrdanesh2.com/
http://www.sepehrdanesh2.com/
http://www.tahsilhend.com/
http://www.tahsilhend.com/
mailto:info@tahsilhend.com
mailto:info@tahsilhend.com






  »فرم وثیقه ملکی دانشجویان بورسیه اعزام به خارج«
  

کد :................... صادره از :............... دارنده شناسنامه شماره: ........... فرزند:............... اینجانب

تلفن ثابت :...................... کدپستی.................................... :...............................................................ساکن:.....................ملی

و بورس اعطایی براي ادامه تحصیل در رشته  که با هزینه دولت............................ تلفن همراه ....................... 

از مزایاي بورس تحصیلی .. ................ماه و از تاریخ................ به مدت................... کشور ................... مقطع ............................. 

  :درخارج از کشور طبق ضوابط و دستور العمل هاي مربوطه استفاده خواهم نمود بموجب این سند متعهد و ملتزم می گردم

ضمن عقد خارج الزم و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به قانون اعزام دانشجو به  .1

آیین نامه ها و سایر مقررات مربوطه ، در قبال اعطاي بورس و تسهیالت وزارت بهداشت ، در محل و مدت  خارج از کشور و

تعیین شده در این سند صرفاً به امرتحصیل و کارهاي علمی اشتغال داشته و کلیه دستورات و مقررات مربوطه و مقررات جاري 

  .ام کارهاي علمی و غیره از هرنوع که باشد نیستمکشور را رعایت نمایم و مجاز به کسب درآمد از طریق انج

ئونات دولت جمهوري اسالمی ایران و سایر مقررات جاري کشور باشد بعمل نیاورم و بدون شهیچ گونه اقدامی که خالف . 2

هم و دوره را تغییر نداجازه کتبی و قبلی وزارت بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی ، دانشگاه یا رشته و یا مقطع تحصیلی خود 

و مرتباً مدارك اشتغال به تحصیل . یلی را که براي آن اعزام شده ام در مدت مصوب و برابر مقررات با موفقیت بگذرانم تحص

ریز نمرات و گزارش تحصیلی خود را حداقل دو بار در سال پس از تصدیق و تایید سفارت جمهوري اسالمی ایران به موسسه 

  .استفاده از بورس و وزارت بهداشت ارسال دارم یا دانشگاه معرفی کننده براي

چنانچه از دانشگاه محل تحصیل به هر علتی که مورد تایید وزارت مذکور نباشد اخراج شوم و با ترك تابعیت دولت جمهوري . 3

ه برنیایم ات مربوطناسالمی ایران کنم و همچنین در صورتیکه پس از شروع به تحصیل ترك تحصیل نمایم و یا از عهده امتحا

ننمایم و بطور کلی چنانچه برخالف  و یا در طول تحصیل شرایط اخالقی و عقیدتی که با توجه به آنها انتخاب شدم را رعایت

تعهداتی که فوقاً توصیف شد عمل نمایم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است عالوه بر مبلغ مندرج در سند ، 

  .محل وثیقه تامین نماید مطالبه و یا از طریق صدور اجراییه از. ارت بهداشت ، حق مطالبه آن را داردکلیه خساراتی که قانوناً وز

ارت مذکور دستور دهد فوراً به کشور مراجعت نمایم وعالوه بر زبه محض فراغت از تحصیل یا ترك تحصیل و یا هر موقع که و

قانون اعزام  11قوانین بر ذمه اینجانب می باشد براساس ماده که برابر  تعهداتی و سایر تعهدات مربوط به آموزش رایگان

و سایر مقررات مربوط  اجراییمجلس محترم شوراي اسالمی و آیین نامه هاي  5/2/62مصوب  دانشجو به خارج از کشور

یران و در کشور ا مدتی را که در خارج از کشور با استفاده از مزایاي بورس تحصیلی تحصیل نبوده ام در برابر 2حداقل

تعیین می کند خدمت نمایم و فقط به کارهاي علمی در رشته تحصیلی مربوطه پرداخته  روهر محلی که وزارت مذک و موسسات



محل خدمت خود اخراج  موسسه و چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف نموده و یا پس از شروع به کار به هر علتی از

از گذشت شش ماه از  نمایم و یا حداکثر پس هر یک از تعهداتی که فوقاً توصیف شد عمل شوم و به طور کلی چنانچه برخالف

و تعهدات خود را انجام ندهم ، وزارت مذکور  احتمالی آن به کشور مراجعت ننمایم پایان تحصیل یا فراغت از تحصیل یا تمدید

یوم االدا به عالوه هزینه هاي مصروفه و سایرخسارات وارده معادل ریالی ارزهاي پرداختی را به باالترین نرخ  برابر 5حق دارد 

  .از اینجانب وصول نماید

ابالغ هاي ارسالی به این محل به منزله ابالغ قانونی به  در این سند میباشد و تمام نشانی اقامتگاه اینجانب ، نشانی مندرج. 5

 به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنینتغییر دهم فوراً مراتب را  بوده و چنانچه نشانی خود را باینجان

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اطالع خواهم داد، و اال کلیه ابالغات و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این 

  .سند ابالغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي اینجانب می باشد

 ننموده و تعهدات خود را در قبال وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انجام نداده اممادامیه تحصیالت خود را تکمیل . 6

حق استفاده از بورس یا کمک هزینه و دیگر تسهیالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و 

عمل نموده ام وزارت بهداشت ، درمان و نداشته و چنانچه معلوم گردد خالف تعهد یاد شده  هاي دولتی و خصوصی را سازمان

معادل ریالی ارزهاي پرداختی به باالترین نرخ  پنج برابرآموزش پزشکی می تواند هزینه هاي تحصیلی اینجانب را قطع و 

  .فه و سایر خسارات وارده را از اینجانب مطابق ترتیب مذکور در فوق وصول نمایدواالدا و هزینه هاي مصر یوم

ین سند محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیالت و مراجعت به کشور به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و به موجب ا. 7

  .آموزش پزشکی خواهد بود و هرگونه تغییرات در محل انجام تعهد نیز از اختیارات وزارت مزبور می باشد

و در صورت فوت، وصی است و تشخیص وزارت از طرف اینجانب در تعیین میزان وصول خسارات وکیل ،  وزارت بهداشت. 8

صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی  مذکور در تعیین هزینه هاي مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب

  .خواهد بود

   .همچنین مطابق ضوابط و مقررات و در راستاي تضمین حسن اجراي تعهدات فوق الذکر

...........................................  :نشانی محل کار:.....................کد ملی:............... شناسنامه شماره: ........... زندفر:............... اینجانب

کدپستی محل .. : ..................................................................نشانی محل سکونت :......................محل کار کدپستی

ضمن عقد خارج الزم از موارد فوق،  با اطالع کامل ........................... تلفن همراه ...................... تلفن ثابت .. :........سکونت

و مطلوب به انجام خواهد رساند و حسن انجام  تمام تعهدات فوق را بطور کامل....................... خانم /متعهد می گردم آقاي

الذکر به معنی نقص تعهد شخصی اینجانب است و در  تخلف از مفاد هر یک از تعهدات فوق. تعهدات فوق را تضمین می نمایم 



الترین نرخ امعادل ریالی ارزهاي دریافتی به ب پنج برابراین صورت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است 

جب عقد خارج الزم و مطالبات و خسارات وارده را از اموال اینجانب راساً استیفا نماید و به مو االدا به اضافه کلیه هزینه ها یوم

وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هر یک از 

هزینه ها از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه  سارات وخ و ارد فوق و تعیین میزان ارزهاي پرداختی و سایر مطالباتوم

هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگري جهت تعیین این  انجام توافق و مصالحه مذکور و در صورت نماید

قابل اعتراض است و چنین تعیین و این خصوص ، قطعی و غیر ارت مذکور درتشخیص وز ارد وجود نخواهد داشت و تعیین ووم

  .اهد بودتشخیصی موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه یا مراجع قضایی خو

واقع در بخش .............. صوره در پالك ثبتی شمارهاعیان و کلیه حقوق و منافع مت همچنین تمامی ششدانگ عرصه و

طبق سند مالکیت به شماره .............. محدوده ................ مورد ثبت شماره............. شهرستان  ....................

ریال ، جهت ..................... را در قبال مبلغ.............................................................................. به نشانی ....... دفتر..............صفحه

به ترتیبی که (و هزینه ها) شامل ارزهاي پرداختی و غیرآن(مطالبات  و انجام تک تک تعهدات فوق اعم از اصل تعهد و خسارات

این سند مستقل از یکدیگرند به این معنی که بطالن  توضیحاً اینکه تعهدات مندرج در. به وثیقه نهادم) در فوق مذکور است

همچنین ذکر مبلغ مال الرهانه صرفاً به جهت رعایت مقررات انتظامی . احتمالی بخشی از آنها به تمام سند سرایت نخواهد کرد 

همین سند انجام شده و  افق طرفین که ضمنوهزینه هاي زائد در این مبلغ حسب ت و خسارات بوده و مانع از آن نخواهد بود که

و تبصره آن و بخشنامه شماره  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  34در ماده  لیف مندرجبنا به تک

. جانب دفترخانه و یا مراجع قضایی استیفا گردد از محل همین وثیقه و از طریق صدور اجرائیه از 11/11/82مورخ  31047/134

ونی فوق به متعهد و وثیقه گذار تقهیم گردید و مورد وثیقه پس از قبض و اقباض مجدداً به تصرف مفاد بخشنامه و ماده قان

وق در وثیقه است تمام مورد وثیقه بابت تک تک تعهدات ف. داده شده تا ازجهت خود استیفاي منافع نمایم ) وثیقه گذار(اینجانب 

همچنین پرداخت قسمتی از دین سبب آزاد شدن بخشی . جام برخی از این تعهدات بخشی از مورد وثیقه را آزاد نخواهد کردنو ا

  .از مورد وثیقه نخواهد بود

د مدیونین در صورت تعد. نان ، باعث آزاد شدن سهم او نخواهد گردیدگذار، ایفاي دین از جانب یکی از آدر صورت تعدد وثیقه 

متعهد اصلی از مفاد این سند دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  جانب برخی از آنها هیچ بخشی از مورد وثیقه را ایفاي دین از

حق دارند بدون مراجعه به مراجع قضایی و بدون هیچگونه  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.......... بهداشتی درمانی

ترخانه تنظیم کننده سند درمورد تخلف ، از طریق صدور اجراییه نسبت به استیفاي حقوق دولت اقدام تشریفات و با اعالم به دف

  .نمایند



هزینه هاي  وکیفیت و کمیت ارقام فوق و میزان نسبت به وقوع تخلف از تعهدات................. تشخیص دانشگاه علوم پزشکی 

بوده و مورد پذیرش اینجانبان می باشد وموجب صدور اجراییه از طریق  مصروفه و خسارات وارده ، قطعی و غیرقابل اعتراض

دفترخانه تنظیم کننده سند خواهد بود و متعهد و ضامنین وي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند و تعهد اینجانبان در 

....... دمات بهداشتی درمانیقبال دولت تضامنی است و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی وخ

عه به مراجع قضایی علیه هریک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه هر سه نفر اجراییه صادر و جتواند بدون مرا می

  .عملیات اجرایی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارت تعقیب نمایند

  

  :محل امضاء متعهد

  

  :محل امضاء ضامن اول

  

  :ضامن دوم محل امضاء

  

  :محل امضاء نماینده دانشگاه









  فرم فرصت مطالعاتی
  

                                                                                                                      شماره شناسنامه شماره            صادره از بخش        شهرستان        متولدسال داراي   اینجانب           فرزند      
  انجام تحقیقات علمی در رشته                 ساکن شهر        خیابان     کوچه     پالك      تلفن      که براي           

ضمن عقد خارج الزم متعهد می شوم کلیه . با استفاده از فرصت مطالعاتی عازم کشور           میباشم          
عایت نمایم و هیچگونه اقدامی که خالف شئون دولت جمهوري اسالمی ایران و دستورات و نظامات دولتی را ر

مقررات جاري کشور باشد بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی دانشگاه متبوعه و وزارت بهداشت ، درمان و 
که  یآموزش پزشکی محل تحقیق خود را تغییر ندهم و بطور مرتب گزارش تحقیقات انجام شده خود را به نوع

ارسال دارم        در آئین نامه فرصت مطالعاتی عنوان شده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
آموزش پزشکی  درمان و ،و به محض اتمام دوره تحقیقات و یا هر موقع که دانشگاه و یا وزارت بهداشت

وده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مراجعت اینجانب را به ایران دستور دهد فوراً به کشور مراجعت نم
نمایم چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف کنم و یا پس از شروع مطالعاتی در دانشگاه مربوطه خدمت 

به کار به هر علتی که از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك تابعیت نموده و به ایران مراجعت ننمایم و 
که فوقاً اشاره شد عمل نمایم دانشگاه متبوعه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  بطور کلی بر خالف تعهداتی

خواهد داشت و ضمناً پزشکی در کلیه موارد مذکور در این سند با هر موقع مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه ام را 
قد خارج الزم متعهد علیه هزینه ها و خسارت وارده را از اینجانب وصول نماید و اینجانب ضمن مجاز است که ک

هستم کلیه هزینه ها و خسارات وارده را به میزانی که دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
دهد بپردازم ، تشخیص دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی راجع به وقوع تخلف و  تشخیص

اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه  کیفیت و کمیت و میزان هزینه و خسارات قطعی و غیر قابل
خواهد بود و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین به 
دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اطالع دهم و اال کلیه ابالغات و اخطاریه ها به محل تعیین 

ی و قطعی است و نیزحاضر میگردد آقاي        کارمند رسمی به آدرس                                       شده در سند رسم
متضامناً تعهد مینماید که در صورت                                                                                                        

 .، از عهده خسارات وارده به میزانیکه در این قرارداد پیش بینی شده برآئیمعدم اجراي مفاد تعهد 











  بسمه تعالی

  :تاریخ                                       ایران  جمهوري اسالمی                                                           

  :شماره             ش پزشکی            وزارت بهداشت ، درمان و آموز                                           

  و امور دانشگاهیمعاونت آموزشی                                                                     

  فرم سند وثیقه ملکی به جاي ضمانت نامه بانکی جهت خروج موقت از کشور

  :صادره از                              :شماره شناسنامهداراي :                    فرزند    انم                 خ/ چون آقاي 

  :ساکن

از مزایاي تحصیالت رایگان استفاده نموده و بابت آن به دولت بدهکار میباشد و در نظر دارد با مجوز وزارت 
الزم متعهد میشود و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از کشور خارج شود ، لذا نامبرده ضمن عقد خارج 

را به وزارتخانه فوق الذکر ین خروج به مدت       هفته به         کشور مراجعه ننماید و خود چنانچه از تاریخ اول
معرفی نکند خسارت وارده را به تشخیص اداره کل امور دانشجویان داخل که غیر قابل اعتراض میباشد نقداً و 

ن اجراي مقررات این و براي تضمین حس .یکجا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند
  :سند

  :صادره از:                       داراي شماره شناسنامه :                          خانم                          فرزند / آقاي 

  :ساکن

  تمامی ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب خانه پالك                        فرعی از            اصلی واقع در 

                                                                                                                                                                                               
نزد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  با تمامی توابع عرفیه و لواحق شرعیه آن را در مقابل تعهدات فوق الذکر

ریال به وثیقه قرارداد که منظور اصلی وزارت مذکور نسبت به (                            ) پزشکی به مبلغ                     
نمود بطور تضامن مسئول اجراي تعهدات مالی متعهد اصلی است و اقرار مفاد این سند عملی گردد و نیز ضمانت 

ده عالوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح مذکور در فوق تقبل نموده اینجانب متعهد و ملزم میباشم به محض نمو



ت متعهد را به ایران سریعاً و بدون هیچگونه تعللی فراهم ساخته و وزارت مزبور وسایل مراجعت و معاوداعالم 
شخص مذکور به مؤسسه  ضی که ممکن استهزینه هاي آن را تآدیه نمایم و بعالوه از عهده کلیه دیون و قرو

محل تحصیل یا سایر اشخاص در خارج از کشور داشته باشد از سایر اموال خود برآیم و در صورت تخلف از 
از طریق  ،وزارت مزبور حق دارد بدون هیچگونه تشریفات و با اعالم به دفترخانه در مورد تخلف مفاد این تعهد

صول نماید و قبض و اقباض از طریق وثیقه گیرنده بعمل آمد و مجدداً به موجب صدور اجرائیه مطالبات خود را و
همین سند به تصرف وثیقه گذار داده شده که از جهت خود استیفاء منافع نماید و تمامی هزینه هاي مورد وثیقه 

ه عنوان صلح به عهده وثیقه گذار است و حق ندارد قبل از ایفاي تعهدات و فک وثیقه نسبت به مورد وثیقه ب
حقوق و شرط وکالت و اقرار در مازاد و غیره هرگونه معامله ناقله یا منتج به نقل انجام دهد و هر قبیل اضافه 

ت به ثب قانون 34ساختمانی در مورد وثیقه صورت گیرد جزو وثیقه محسوب می شود و منافع از عمل ماده 
کتبی وزارت مذکور حق واگذاري منافع مورد وثیقه را به وثیقه گذار بدون اجازه . وسیله اجراي ثبت نخواهد بود

غیر ندارد و فک وثیقه پس از ایفاء تعهدات موکول به اعالم کتبی وزارت مرقوم خواهد بود و ضمن عقد وثیقه 
گذار به وزارت مزبور اختیار تفویض مینماید که در صورتیکه مبلغ بدهی بیشتر از بهاي وثیقه باشد و یا استیفاي 

دولت از وثیقه به هر عنوان میسر نشود وزارتخانه مزبور مختار است بقیه و یا کلیه مطالبات خود را که  حقوق
گذار است به هر ماید و این امر جزو تعهدات وثیقه بود از سایر اموال او استیفاء نغیر قابل اعتراض خواهد 

کمیت ارقام فوق و میزان هزینه هاي تقدیر تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهد و کیفیت و 
مصروفه و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد 
بود و متعهد و ضامن حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند و تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامنی 

آموزش پزشکی میتواند بدون مراجعه به مراجع قضائی علیه هر یک از  است و وزارت بهداشت ، درمان و
منظور وصول مطالبات دولت و صادر و عملیات اجرائی را به  نامبردگان و یا در آن واحد هردوي آنان اجرائیه

  ./خسارات تعقیب نماید

  )متعهد(محل امضاء دانشجو 

  محل امضاء وثیقه گیرنده

   محل امضاءوثیقه گذار

  



 فرم شماره سه 

  فرم اخذ تعهد كارمندي از دانشجويان بورسيه داخل دوره «
  » by Research ) . (Ph.dدكتراي تخصصي پژوهشي  

  
صادره از ،  ................ شماره شناسنامهبه ............. د فرزن........................  اينجانب  نظر به اينكه مقرر گرديده ،

 ساكن................  متولد.................. داراي كد ملي شماره ........... 
تلفن ........................ تلفن ثابت  : .............................. كد پستي ....................................................................................... 

از دانشگاه علوم پزشكي و .............................. رشته ................... فارغ التحصيل مقطع ............................... ..همراه 
با هزينه دولت و استفاده از مزاياي بورس تحصيلي از تاريخ .............................   خدمات بهداشتي درماني 

برابر   ،ماه تحصيل نمايم ........ به مدت دكتراي تخصصي پژوهشي مقطع ................. در رشته ..... ..................
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و  و دستورالعمل هاي و آيين نامه هاقانوني  مقررات

مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم االجرا ، و با آگاهي كامل از مقررات ، در كمال 
  :  گردم  ميمتعهد و ملتزم آزادي و اختيار كامل ، ضمن عقد خارج الزم   صحت و با

تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به .............. ................در رشته تحصيلي  .۱
را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره ........................ پايان رسانده ، درجه 

و دانشگاه محل تحصيل و ضوابط وزارت بهداشت را رعايت كنم ، و  دكتراي تخصصي پژوهشي
حصيل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيلي و دانشگاه  تعيين شده ادامه ت امرصرفاً به 

تحصيل دهم و دوره تحصيلي مشخص شده را در مدت معين و برابر مقررات آن با موفقيت بگذرانم  
و مرتباً مدارك اشتغال  و موفقيت تحصيلي خود را در اول و آخر هر ترم تحصيلي به دانشگاه محل 

 . نمايم و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم خدمت ارائه 

بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي ، خود را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  .۲

،  دكتراي تخصصي پژوهشيمعرفي كنم و بر اساس آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره 
ت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، عالوه قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب وزار

بر تعهدات مربوط به آموزش رايگان و ساير تعهداتي كه به موجب قوانين در جهت خدمت به كشور 



، در هر محلي كه  به میزان دو برابر مدت استفاده از بورس تحصیلی، بر ذمه اينجانب است 
 . مت نمايم درمان و آموزش پزشكي ، تعيين كند ، خد  وزارت بهداشت ،

وزارت بهداشت مجاز است ، با تشخيص خود محل خدمت تعيين شده را تغيير دهد ، و اينجانب _ تبصره 
  . ملزم به انجام تعهد در محل جديد هستم 

، موفق  به اتمام تحصيالت در مدت   در صورتيکه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره  .۳
م ، و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگرد

به هر دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره ....................... 
مجاز تحصيل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت 

انجام خدمت مراجعه نكنم ، و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از  بهداشت جهت
شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي 

برعهده گرفته ام تخلف نمايم ، ) و مقررات مربوط ( چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد 
هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل  كليه هزينه چهار برابرهستم  متعهد

... كمك هزينه تحصيلي و  هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختي ،  از جمله هزينه( تحصيل  
به عالوه خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونه قيد ) 

تشخيص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كيفيت و كميت . شرطي به وزارت بهداشت بپردازم و 
قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از طريق   ها و خسارات ، و ميزان هزينه

 .دفترخانه خواهد بود 

وزارت شود و  خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي:  ۱ تبصره
مي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در بهداشت 

   .را مطالبه نمايد) يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود(محل تعيين شده در سند 
پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از :  ۲تبصره 

جمله ريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و 
 . قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است 

 
اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير از آنجاكه  .۴

چنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي  ،است 



همچنين تا اتمام . فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد 
 . نخواهد گرديد تعهدات ، سند تعهد اينجانب فسخ 

ت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداش .۵
وصي است ، تا نسبت به احراز  ،  و در صورت فوت  فوق و تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،

و اثبات تخلف از موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و 
مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين  در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به

هاي مذكور قطعي و غير  در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه. موارد وجود نخواهد داشت 
 .قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضائي خواهد بود 

و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،  د مي باشد ،نشاني مندرج در اين سن نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .۶
و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه  به منزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

درمان و آموزش پزشكي اطالع  تنظيم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 
قطعي و غير قابل  ها به محل تعيين شده در اين سند  الغ كليه اوراق و اخطاريهخواهم داد ، و اال اب

 .قانون مدني منعقد شده است  ۱۰اين قرارداد بر مبناي ماده . باشد  اعتراض از سوي اينجانب مي

  : به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان 

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد   .......................خـانم / آقاي 

كدپسـتي  ................................................................................. نشاني محـل كـار   ......................... شغل ......................... 

كدپســتي ........................................................................................... نشــاني محــل ســكونت  ................... حــل كــار  م

  .............................................تلفن همراه .................................. تلفن ثابت .........................   محل سكونت

داراي كـدملي شـماره   ...................... بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ......................... خانم  / آقاي 

ــغل .........................   ــاني محـــل كـــار   ......................... شـ .......................................................  .............................نشـ

....................................................................................... نشــاني محــل ســكونت ......................... كدپســتي محــل كــار 

  .............................................تلفن همراه ................................. .تلفن ثابت  ......................... كدپستي محل سكونت

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ....................... خـانم / آقاي 

كدپسـتي  ................................................................................. نشاني محـل كـار   .................... .....شغل ......................... 



كدپســتي .... .......................................................................................نشــاني محــل ســكونت  ................... محــل كــار  

  .............................................تلفن همراه .................................. تلفن ثابت  ......................... محل سكونت

قانون مدني متعهد مـي شـويم    ۱۰با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

شـويم ، چنانچـه دانشـجوي مـذكور ، بـه       وق الذكر دانشجو ، تعهد اينجانبـان بـوده و ملتـزم مـي    كه تعهدات ف

تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظـور وزارت بهداشـت ،   

دارد ، بـدون   عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اينجانبـان بـوده و وزارت بهداشـت ، حـق    

هيچ گونه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانـه ، در مـورد تخلـف از هـر يـك از تعهـدات فـوق ، از طريـق         

به عالوه كليه خسارات وارده ) به شرح فوق ( هاي انجام شده بابت دانشجو  هزينه چهار برابرصدور اجرائيه 

رج الزم ، وزارت بهداشـت را وكيـل خـود در زمـان     را ، از اموال اينجانبان راساً استيفا كند و ضـمن عقـد خـا   

حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدات فـوق و تعيـين ميـزان    

ها و خسارات و مطالبات از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصـالحه هـيچ ضـرورتي     هزينه

يا مرجع ديگر براي تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت و تعيين و تشـخيص  جهت مراجعه به مقام قضائي 

وزارت مـذكور مجـاز اسـت    . وزارت مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بـود  

مطالبات خود را از محل حقوق يا هر محل ديگري از اموال و دارايي هاي اينجانبان وصـول كنـد و اينجانبـان    

ناً در برابر وزارت مذكور متعهد به انجام تعهدات فـوق و جبـران خسـارت و پرداخـت مطالبـات فـوق       متضام

  . هستيم 

تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسـبت بـه انجـام تعهـدات و پرداخـت خسـارات       : تبصره 

يـا بخشـي از خسـارت    مندرج در اين سند تضامني اسـت و وزارت بهداشـت مـي توانـد بـراي دريافـت تمـام        

عليه هر يك از متعهد و ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليـات اجرائـي    مستقيماً 

ايـن  .  و يا نسبت به طرح دعوا اقـدام نمايـد    ثبتي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده

  . فين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است قانون مدني بين طر ۱۰قرارداد بر مبناي ماده 

  

  :محل امضاء ضامن اول             :طرف قرارداد محل امضاء 

 :محل امضاء ضامن سوم             : محل امضاء ضامن دوم 



           فرم شماره ده                                                                                                                             

  مندي از ماموریت آموزشی اعضاي هیات علمی تعهد محضري بهرهفرم 

  )دستیار فوق تخصصی غیر از پذیرفته شدگان آزمون (                 

  

صادره از ،  ................ شماره شناسنامهبه ............. د فرزن........................  اينجانبنظر به اينكه مقرر گرديده ، 
................................. .............................................. ساكن................  متولد.................. داراي كد ملي شماره ........... 

با هزينه كه ......................................... تلفن همراه .............................. تلفن ثابت : ................................ كد پستي 
نمايم تحصيل   .............................. در رشته.............. ع و با استفاده از مزاياي ماموريت آموزشي در مقطدولت 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات و آيين نامه هاي  مقرراتبرابر   ،
، به موجب عقد خارج الزم  مطلع هستمآگاه و كه از مفاد آنها كامالً  .................................. بهداشتي درماني 

 :  گردم  ميمتعهد و ملتزم 

تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به ......................... رشته .............. در مقطع  .۱
را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره .................. پايان رسانده ، درجه 

دانشگاه محل تحصيل را رعايت كنم ، و صرفاً به امر تحصيل اشتغال داشته و منحصراً آموزشي و 
در رشته ، مقطع تحصيلي و دانشگاه تعيين شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در 

 . كنم  مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقيت بگذرانم ، و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي

فاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي ، خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي بال .۲
معرفي كنم و براساس قوانين و مقررات مربوط و ضوابط وزارت بهداشت ........................ درماني 

وجود در درمان و آموزش پزشكي ، عالوه بر تعهدات آموزش رايگان و تعهداتي كه برابر قوانين م ،
جهت خدمت به كشور بر ذمه اينجانب مي باشد و ساير تعهدات احتمالي كه به موجب قرار بر عهده 

، در استفاده نموده ام  ماموريت آموزشيمدتي كه از مزاياي  برابر سهاينجانب قرار گرفته است ، 
شده ، در هر محلي كه و در صورت عدم نياز دانشگاه ياد  ..................... دانشگاه علوم پزشكي 

 . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين نمايد ، خدمت كنم 

، موفق  به اتمام تحصيالت در مدت   در صورتيکه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره .۳
مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگردم ويا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره 



به هر دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره ................  .......
، معرفي ..................... مجاز تحصيل ، خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

ت انجام خدمت مراجعه نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي ياد شده جه
نكنم ، و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه 
محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق 

كليه  سه برابرد مي شوم برعهده گرفته ام تخلف نمايم ، متعه) و مقررات مربوط ( اين قرارداد 
هاي  از جمله هزينه( هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصيل  هزينه

و خسارات ... ) كمك هزينه تحصيلي ، هزينه كتاب  و  تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختي ، 
قيد و شرطي به وزارت  ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونه

راجع به وقوع تخلف، كيفيت و ..................... تشخيص دانشگاه علوم پزشكي . بهداشت بپردازم  
و موجب صدور اجرائيه از  قطعي و غيرقابل اعتراض است  ها و خسارات ، كميت و ميزان هزينه

 .طريق دفترخانه خواهد بود 

خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و دانشگاه :  ۱ تبصره
مي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا ...................... علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

عداً يا هر محل ديگري كه ب(خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيين شده در سند 
   .را مطالبه نمايد) تعيين شود

پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از :  ۲تبصره 
جمله ريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و 

 . قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است 

 
دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير  اعطاياز آنجاكه  .۴

چنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه  ،است 
همچنين تا . گواهي فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد 

 . نخواهد گرديد دات ، سند تعهد اينجانب فسخ اتمام تعه

ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه دانشگاه مزبور از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات  .۵
وصي است ، تا نسبت به  ،  و در صورت فوت  فوق و تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،



رف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و وصول خسارت از ط
و در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين 

در هر حال تعيين هزينه ها توسط دانشگاه علوم پزشكي . اين موارد وجود نخواهد داشت 
ر اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع ، قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدو..................... 

 .قضايي خواهد بود 

و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،  نشاني مندرج در اين سند مي باشد ، نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .۶
و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به  به منزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

درمان و آموزش  كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، دفترخانه تنظيم 
قطعي  ها به محل تعيين شده در اين سند  پزشكي اطالع خواهم داد ، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

 . باشد  و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي

  : اینجانبان به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند 

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ....................... خـانم / آقاي 

كدپسـتي  ...................................... ...........................................نشاني محـل كـار   ......................... شغل ......................... 

كدپســتي ........................................................................................... نشــاني محــل ســكونت  ................... محــل كــار  

  .....................................تلفن همراه ............. ...................تلفن ثابت .........................   محل سكونت

داراي كـدملي شـماره   ...................... بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ......................... خانم  / آقاي 

ــغل .........................   ــاني ......................... شـ ....................................................................................  محـــل كـــار  نشـ

....................................................................................... نشــاني محــل ســكونت ......................... كدپســتي محــل كــار 

ــتي محــل ســكونت   ــن ثابــت   ......................... كدپس          .....................................تلفــن همــراه  ................................ تلف

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ....................... خـانم / آقاي 

كدپسـتي  ................................................................................. نشاني محـل كـار   ......................... شغل ......................... 

كدپســتي ....................................... ....................................................نشــاني محــل ســكونت  ................... محــل كــار  

  .....................................تلفن همراه ................................ تلفن ثابت .........................   محل سكونت

متعهد مـي شـويم    قانون مدني ۱۰با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

شـويم ، چنانچـه دانشـجوي مـذكور ، بـه       كه تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اينجانبـان بـوده و ملتـزم مـي    



تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فـوق تخلـف كنـد و منظـور دانشـگاه علـوم       

به منزله نقض تعهد اينجانبان بوده و وزارت بهداشـت   ، عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو.................... پزشكي 

، حق دارد ، بدون هيچ گونه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانه ، در مورد تخلـف از هـر يـك از تعهـدات     

به عـالوه كليـه   ) به شرح فوق ( هاي انجام شده بابت دانشجو  هزينه سه برابرفوق ، از طريق صدور اجرائيه 

خسارات وارده را ، از اموال اينجانبان راساً اسـتيفا كنـد و ضـمن عقـد خـارج الزم ، دانشـگاه علـوم پزشـكي         

ز هـر  را وكيل خود در زمان حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز تخلـف ا .................... 

ها و خسارات و مطالبات از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايـد و   يك از تعهدات فوق و تعيين ميزان هزينه

با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر براي تعيـين ايـن مـوارد وجـود     

و موجب صدور اجرائيه خواهـد   نخواهد داشت و تعيين و تشخيص وزارت مذكور قطعي و غير قابل اعتراض

وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق يا هر محـل ديگـري از امـوال و دارايـي هـاي      . بود 

اينجانبان وصول كند و اينجانبان متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهـد بـه انجـام تعهـدات فـوق و جبـران       

  . خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم 

تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسـبت بـه انجـام تعهـدات و پرداخـت خسـارات       : تبصره 

 مندرج در اين سند تضامني است و دانشگاه مزبور مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مستقيماً 

و عمليات اجرائي ثبتي را بـه   عليه هر يك از متعهد و ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر

اين قـرارداد بـر   .  و يا نسبت به طرح دعوا اقدام نمايد  منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده

  . قانون مدني بين طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است  ۱۰مبناي ماده 

 

  :ول محل امضاء ضامن ا            :طرف قرارداد محل امضاء 

  :محل امضاء ضامن سوم             : محل امضاء ضامن دوم 

 



  فرم شماره يك 

  »Ph.Dفرم اخذ تعهد كارمندي از دانشجويان بورسيه داخل دوره هاي دكتراي تخصصي «
  

صادره از ،  ................ شماره شناسنامهبه ............. د فرزن........................  اينجانب  نظر به اينكه مقرر گرديده ،
........................................... ..................................... ساكن................  متولد.................. داراي كد ملي شماره ........... 

فارغ التحصيل مقطع ............................... .......تلفن همراه ........................... تلفن ثابت : .............................. كد پستي 
با .............................   از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .............................. رشته ................... 

................... مقطع ................. در رشته ..... ..................هزينه دولت و استفاده از مزاياي بورس تحصيلي از تاريخ 
وزارت بهداشت ،  و دستورالعمل هاي و آيين نامه هاقانوني  مقرراتبرابر   ،ماه تحصيل نمايم ........ به مدت 

درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و الزم االجرا ، 
متعهد و ملتزم آزادي و اختيار كامل ، ضمن عقد خارج الزم   و با آگاهي كامل از مقررات ، در كمال صحت و با

 :  گردم  مي

تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به .............. ................در رشته تحصيلي  .۱
را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره ........................ پايان رسانده ، درجه 

و دانشگاه محل تحصيل و ضوابط وزارت بهداشت را رعايت كنم ، و صرفاً  Ph.Dدكتراي تخصصي 
يل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصيلي و دانشگاه  تعيين شده ادامه تحصيل تحص امربه 

دهم و دوره تحصيلي مشخص شده را در مدت معين و برابر مقررات آن با موفقيت بگذرانم  و مرتباً 
مدارك اشتغال  و موفقيت تحصيلي خود را در اول و آخر هر ترم تحصيلي به دانشگاه محل خدمت 

 . ايم و حق تغيير رشته را از خود ساقط مي كنم ارائه نم

بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي ، خود را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  .۲
معرفي كنم و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ساير ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و 

رايگان و ساير تعهداتي كه به موجب قوانين آموزش پزشكي ، عالوه بر تعهدات مربوط به آموزش 
به میزان دو برابر مدت استفاده از بورس در جهت خدمت به كشور بر ذمه اينجانب است ، 

 . درمان و آموزش پزشكي ، تعيين كند ، خدمت نمايم   ، در هر محلي كه وزارت بهداشت ، تحصیلی

دمت تعيين شده را تغيير دهد ، و اينجانب وزارت بهداشت مجاز است ، با تشخيص خود محل خ_ تبصره 
 . ملزم به انجام تعهد در محل جديد هستم 



، موفق  به اتمام تحصيالت در مدت   در صورتيکه به داليل آموزشي ، سياسي، و اخالقي و غيره  .۳
مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگردم ، و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره 

به هر دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايان دوره .................... ....
مجاز تحصيل ، خود را به وزارت بهداشت ، معرفي نكنم ، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت 

شم و يا پس از بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته با
شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي 

برعهده گرفته ام تخلف نمايم ، ) و مقررات مربوط ( چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد 
و دانشگاه محل  از سوي وزارت بهداشت هاي انجام شده كليه هزينه چهار برابرمتعهد هستم 

كمك هزينه تحصيلي و  هاي تحصيل ، اسكان ، حقوق و مزاياي پرداختي ،  از جمله هزينه( تحصيل    
به عالوه خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونه ... ) 

وع تخلف، كيفيت و تشخيص وزارت مزبور راجع به وق. قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم 
قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از   ها و خسارات ، كميت و ميزان هزينه

 .طريق دفترخانه خواهد بود 

وزارت خسارات مقرر در اين بند ، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و :  ۱ تبصره
خسارت ، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در  مي تواند عالوه بر دريافت وجه التزام يا بهداشت 

   .را مطالبه نمايد) يا هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود(محل تعيين شده در سند 
پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از :  ۲تبصره 

از انجام تعهدات قانوني و جمله ريزنمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس 
 . قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است 

 
اعطاي دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير از آنجاكه  .۴

چنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي  ،است 
همچنين تا اتمام . فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد 

 . نخواهد گرديد تعهدات ، سند تعهد اينجانب فسخ 

ت از طرف اينجانب در  تشخيص تخلف از تعهدات ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه وزارت بهداش .۵
وصي است ، تا نسبت به احراز  ،  و در صورت فوت  فوق و تعيين ميزان خسارت و وصول آن ، وكيل ،



و اثبات تخلف از موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و 
مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين  در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به

هاي مذكور قطعي و غير  در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه. موارد وجود نخواهد داشت 
 .قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضائي خواهد بود 

و تمام ابالغ هاي ارسالي به اين محل ،  سند مي باشد ،نشاني مندرج در اين  نشاني اقامتگاه اينجانب ،  .۶
و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه  به منزله ابالغ قانوني به اينجانب بوده ،

درمان و آموزش پزشكي اطالع  تنظيم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، 
قطعي و غير قابل  ها به محل تعيين شده در اين سند  ابالغ كليه اوراق و اخطاريهخواهم داد ، و اال 

 .قانون مدني منعقد شده است  ۱۰اين قرارداد بر مبناي ماده . باشد  اعتراض از سوي اينجانب مي

  : به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان 

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  .. .....................خـانم / آقاي 

 كدپسـتي ................................................................................. نشاني محـل كـار   ......................... شغل ......................... 

كدپســتي ........................................................................................... نشــاني محــل ســكونت  ................... محــل كــار  

   ...........................................تلفن همراه ............................ تلفن ثابت  .........................  محل سكونت

داراي كـدملي شـماره   ...................... بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ......................... خانم  / آقاي 

ــغل .........................   ــاني محـــل كـــار   ......................... شـ ..................................................  ..................................نشـ

....................................................................................... نشــاني محــل ســكونت ......................... كدپســتي محــل كــار 

    ...........................................تلفن همراه ...................... ......تلفن ثابت  ......................... كدپستي محل سكونت

داراي كـدملي شـماره   .........................  بـه شـماره شناسـنامه    ......................... فرزنـد  ....................... خـانم / آقاي 

كدپسـتي  ................................................................................. نشاني محـل كـار   ......... ................شغل ......................... 

 كدپســتي........................................................................................... نشــاني محــل ســكونت  ................... محــل كــار  

  ...........................................تلفن همراه ............................ تلفن ثابت  ......................... محل سكونت

قانون مدني متعهد مـي شـويم    ۱۰با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

شـويم ، چنانچـه دانشـجوي مـذكور ، بـه       عهد اينجانبـان بـوده و ملتـزم مـي    كه تعهدات فوق الذكر دانشجو ، ت

تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظـور وزارت بهداشـت ،   



عملي نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اينجانبـان بـوده و وزارت بهداشـت ، حـق دارد ، بـدون      

نه تشريفات ، به صرف اعالم به دفترخانـه ، در مـورد تخلـف از هـر يـك از تعهـدات فـوق ، از طريـق         هيچ گو

به عالوه كليه خسارات وارده ) به شرح فوق ( بابت دانشجو هاي انجام شده  هزينه چهار برابرصدور اجرائيه 

اشـت را وكيـل خـود در زمـان     را ، از اموال اينجانبان راساً استيفا كند و ضـمن عقـد خـارج الزم ، وزارت بهد   

حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدات فـوق و تعيـين ميـزان    

ها و خسارات و مطالبات از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصـالحه هـيچ ضـرورتي     هزينه

عيين اين موارد وجود نخواهد داشت و تعيين و تشـخيص  جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر براي ت

وزارت مـذكور مجـاز اسـت    . وزارت مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بـود  

مطالبات خود را از محل حقوق يا هر محل ديگري از اموال و دارايي هاي اينجانبان وصـول كنـد و اينجانبـان    

مذكور متعهد به انجام تعهدات فـوق و جبـران خسـارت و پرداخـت مطالبـات فـوق       متضامناً در برابر وزارت 

  . هستيم 

تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسـبت بـه انجـام تعهـدات و پرداخـت خسـارات       : تبصره 

مندرج در اين سند تضامني اسـت و وزارت بهداشـت مـي توانـد بـراي دريافـت تمـام يـا بخشـي از خسـارت           

صادر و عمليـات اجرائـي    عليه هر يك از متعهد و ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه مستقيماً 

ايـن  .  و يا نسبت به طرح دعوا اقـدام نمايـد    ثبتي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده

  . قانون مدني بين طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين الزم االتباع است  ۱۰قرارداد بر مبناي ماده 

  

  

  :ضامن اول محل امضاء             :طرف قرارداد محل امضاء 

  :محل امضاء ضامن سوم             : محل امضاء ضامن دوم 
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