
 "دانشگاه تهران ) غیر ایرانی(دانشجویان بین المللی   تحصیلی  بورس"  اعطاي  نامه  آئین
  

 مقدمه
در  گسترش تبادالت علمی و فرهنگی برايجمهوري اسالمی ایران   واالي  اهداف جهت تحققدر 

غیـر ایرانـی واجـد شـرایط      از متقاضـیان   تعـدادي به  ، هسال  بین المللی، دانشگاه تهران هر سطح
  مقـاطع   در شـاغل بـه تحصـیل    ممتـاز غیـر ایرانـی    و یا دانشـجویان  تحصیل در دانشگاه تهران

اعطـاء   جزئـی  یـا  بورس کامـل تحصـیلی و   دکتريیا ارشد و   کارشناسی کارشناسی،  تحصیلی
 شناخته می شوند. "بورسیه"نماید که این افراد در این آئین نامه تحت عنوان  می

 
 بورسیه هرساله در سایت دانشگاه اعالم می گردد.  پذیرش  : ظرفیت1هماد

 
واجد شرایط بورسیه دانشـگاه تهـران، کـه بطـور مسـتقیم بـه         متقاضیان : درخواستهاي 2ماده

دانشگاه ارسال شده و در خواستهاي بورس، دانشجویان شاغل بـه تحصـیل (پـس از تصـویب     
به همراه مستندات)، از طریق معاونت بین الملل دانشگاه  ،دانشکده/ الملل پردیس در شوراي بین

 در شوراي بین الملل دانشگاه مطرح می گردد.
 15متقاضیان بورسیه، براي ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی باید درخواست خود را تـا   -2-1

شـگاه  آبان ماه به معاونت بـین الملـل دان   15خرداد و براي ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی تا 
 ؛ارسال نمایند

اعطاي بورس مشروط به میزان و نحـوه تحصـیل بورسـیه بـوده و شـوراي بـین الملـل         -2-2
ودر  نمایـد  میرا بررسی در هر سال وضعیت تحصیلی و عمومی بورسیه ها  دانشکده/ پردیس

بـین الملـل    شـوراي  صورت محرز شدن عدم صالحیت، بورس مذکور در صورت تایید نهـایی 
 دانشگاه لغو می گردد.

 
 :متقاضیان بورس   : شرایط عمومی3ماده

دکتـري حرفـه اي   کارشناسـی،  تقاضـیان بورسـیه در مقطـع    سال تمام بـراي م  24حداکثر سن 
تقاضـیان بورسـیه در مقطـع    براي م  تمام  سال 28و  دکتري پیوسته بیوتکنولوژيدامپزشکی و 

 .کارشناسی ارشد
 

 :انتخاب متقاضیان بورس   اولویت درموارد :  4ماده
 ؛تحصیلی رشتۀعلمی و تحقیقاتی در ارتباط با  ۀسابق -4-1
 ؛در مقاطع قبلی و فعلیمعدل تحصیلی  -4-2 

از  80) براي متقاضیان بورسیه در کلیه مقـاطع تحصـیلی، دارا بـودن حـداقل معـدل (      1تبصره 
 . ضروري استلی بدر مقطع تحصیلی ق +B)یا  100

 ) در مورد دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل دانشگاه تهران:2 تبصره
در پایـان   16در مقطع دکتري  ناپیوسته کلیـه رشـته هـاي تحصـیلی، کسـب میـانگین معـدل         -

 نمیسال دوم تحصیلی ضروري است.
در مقطع  کارشناسی ارشد رشته هاي فنی مهندسی، علوم پایه، هنر هاي زیبـا و کشـاورزي    -

درپایان نیمسال دوم تحصیلی و براي مقطـع کارشناسـی ارشـد سـایر      17گین معدل کسب میان
 در پایان نیمسال دوم تحصیلی الزم می باشد. 18رشته هاي تحصیلی کسب میانگین معدل 

 17اي دامپزشکی ودکتري پیوسته بیوتکنولوژي  کسب میـانگین معـدل    درمقطع دکتري حرفه -
 است.در پایان ترم دوم تحصیلی ضروري 



در مقطع کارشناسی رشته هاي فنی مهندسی، علوم پایه، هنرهـاي زیبـا و کشـاورزي کسـب      -
درپایان تـرم دوم تحصـیلی و  بـراي مقطـع کارشناسـی سـایر رشـته هـاي          17میانگین معدل 

 در پایان ترم دوم تحصیلی الزم می باشد. 18تحصیلی کسب میانگین معدل 
 ؛المللینفرات برتر علمی ملی و بین  -4-3
 ؛همسایه و منطقه ،کشورهاي مسلمانمتقاضیان  -4-4 

المللـی خـارج از کشـور     نامۀ دانشگاه بـا سـایر مراکـز بـین     تفاهم جهتمتقاضیانی که در  -4-5
 شوند؛ پذیرفته می(دانشگاهی و غیردانشگاهی) ذیل عنوان 

 ؛به زبان فارسی آشنایی -4-6
 ؛المللی رایج  هاي بین شنایی به زبانآ -4-7
بـا   GRE-GMAT-TOFEL-IELTSماننـد  زبان  المللی و معتبرِ مدارك بیندارا بودن  -4-8

 ؛حداقل نمرة مورد تأیید شوراي بین الملل
 ؛3سن متقاضی براساس ماده  -4-9
 دانشـکده / پـردیس الملل  شرایط خاص پیش آمده براي متقاضی مورد تأیید شوراي بین -4-10

 .الملل دانشگاه بین شورايو در نهایت 
 

دکتـري حرفـه اي   سـال؛   4  کارشناسـی   ةدور  بـراي   از بـورس   اسـتفاده   : حـداکثر مـدت  5ه ماد
 ةدور  و سـال  2  ارشـد   کارشناسـی   ةدورسـال؛   6  دامپزشکی و دکتري پیوسته بیوتکنولـوژي 

 خواهد بود.   تحصیل  شروع  از تاریخ   سال 4 غیر پیوسته  دکتري
  فراگیـري   ة متعـارف دوریـک    شـروع   از زمـان   خـارج تحصیلی،  بورس  شروع  تاریخ) 1 ةتبصر
 فارسی خواهد بود.    زبان

 
شـود. در شـراطی خـاص و بـه پیشـنهاد       مـی اعطا   تحصیلی  مقطع  یک  فقط براي  : بورس6 هماد

قابـل  امکـان دریافـت بـورس بـراي مقطـع بعـدي        ،قبلی و گروه آموزشـی  ةاستاد راهنماي دور
  بررسی است.

 
 یک یا چند بند از موارد ذیل شود:  شامل تواند می س،بور  تحصیلی  هاي : هزینه7 هماد

 ؛یک دورة فراگیري زبان فارسی نام ثبت ۀهزین -7-1
به واحدها (مطابق شهریۀ مصـوب   دانشگاهدر   پرداخت تمام یا بخشی از شهریۀ تحصیل -7-2

 ؛المللی بورسیۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) پرداختی براي دانشجویان بین
 ؛هلی)أمت -دانشگاه (مجردي خوابگاهیرایگان امکانات  استفاده از -7-3
 ؛بیمۀ خدمات درمانی (خود و خانواده، مطابق مقرارت وزارت علوم تحقیقات و فناوري) -7-4
/ پـردیس الملل  شوراي بیندر موارد خاص پس از تأیید  امرار معاش  براي  ماهانه  ريمقر -7-5

هاي مصوب وزارت علوم تحقیقات  مطابق هزینهالملل دانشگاه ( بین شورايو در نهایت  دانشکده
 .و فناوري)

، در صورت تصـویب نهـایی در   5-7و  4-7، 2-7، 1-7مذکور در بندهاي   هاي  هزینه )1  هتبصر
المللـی دانشـگاه    بـورس تحصـیلی دانشـجویان بـین    «  عتبـار ا  محـل از  الملل دانشگاه بین شوراي

 الملل، قابل پرداخت خواهد بود. تصویب شده براي معاونت بین» تهران
 

بورســیه مجــاز بــه اســتفاده همزمــان از ســایر بــورس هــاي تحصــیلی    : دانشــجویان8 همــاد
 کشورجمهوري اسالمی ایران نیستند.



 
 مستثنی است. هاز این ماد  دانشجویی علمی  کارهاي  ازاي در  دانشجویان ۀالزحم  حق )1 هصربت 

یسـه دانشـگاه تهـران    ئدر هیـات ر  10/8/95تبصره در تـاریخ   5بند و  17ماده،  8نامه در  آئین
 مورد تصویب قرار گرفت.

 


