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  باسالم و احترام
هيأتهاي امناء دانشگاههاي علوم پزشكي، نحوه چگـونگي پرداخـت كمـك هزينـه تحصـيلي بـه        22/3/90اجراي مصوبه مورخ  بدينوسيله در راستاي 

  :به شرح ذيل اعالم مي گردد Ph.Dدانشجويان دوره دكتراي 
تعهد عام  از كمك هزينـه تحصـيلي    كليه دانشجويان دوره يادشده كه با سهميه آزاد پذيرفته شده و غيرشاغل مي باشند مي توانند درقبال سپردن سند •

  .بهره مند گردند
نـد مـي   دانشجوياني كه با سهميه آزاد پذيرفته شده و بورسيه تحصيلي داخل گرديده اند و يا تعهد خاص به يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي سپرده ا •

  .توانند از كمك هزينه تحصيلي استفاده نمايند
آزاد پذيرفته شده اند و شاغل رسمي و يا پيماني وزارت متبوع و يا مؤسسات و دانشگاههاي وابسته بـه آن مـي    دانشجوياني كه با سهميه كاركنان و يا •

و متعاقب آن ازمرخصي بـدون  ) ماه پيوسته در طول سال 4حداقل (باشند درصورتيكه جهت ادامه تحصيل از مأموريت آموزشي و يا مرخصي استحقاقي 
  .با سپردن سند تعهد عام از كمك هزينه تحصيلي بهره مند گردند حقوق استفاده نمايند ،مي توانند

دانشجويان شاغل رسمي و يا پيماني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي چنانچه جهت ادامه تحصيل از مرخصـي بـدون حقـوق اسـتفاده      •
بديهي است اين دسته از دانشـجويان  . ينه تحصيلي بهره مند گردندمي توانند باسپردن سند تعهد عام از كمك هز) به طور پيوسته درطول دوره(نمايند 

 درصورت استعفاء از محل خدمت و يا ارائه حكم مرخصي بدون حقوق ساالنه  ملزم به پرداخت شهريه دوره نخواهنـد بـود و پـس از فـارغ التحصـيلي     
  .متعهد خدمت به وزارت متبوع مي باشند

هزينه تحصيلي مي گردنـد چنانچـه در طـول دوره از مرخصـي تحصـيلي اسـتفاده نماينـد كمـك هزينـه           كليه دانشجوياني كه مشمول دريافت كمك •
  .تحصيليشان قطع خواهد شد

جهت ادامه تحصيل از مأموريت آموزشي استفاده نمايند و بـه  دانشجويان شاغل رسمي و يا پيماني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي چنانچه  •
  .ز تعهد خاص بسپارند مشمول پرداخت شهريه مي گردند و نمي توانند از كمك هزينه تحصيلي يادشده بهره مند گردندمحل خدمت خود ني

به پرداخت شهريه بوده و مشمول دريافت دانشجويان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت متبوع كه براساس آئين نامه ظرفيت مازاد پذيرفته شده اند ملزم  •
  .كمك هزينه تحصيلي نمي گردند

ــهريه         • ــه پرداخــت ش ــزم ب ــد مل ــه شــده ان ــه داخــل پذيرفت ــارج ب ــورس خ ــديل ب ــا تب ــه ب ــل و دانشــجوياني ك ــين المل ــدگان شــعب ب ــه ش   پذيرفت
  .مي باشند و مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي نمي گردند

دبيـر مجـامع شـوراها     25/8/90د مـورخ  /496/105به استناد نامه شماره ) Ph.D by Research(هشيدانشجويان دوره دكتراي تخصصي پژو •
مشمول پرداخت شهريه ميباشند نميتواننـد از كمـك هزينـه تحصـيلي     ) MPhil(وهيات هاي امنا وزارت متبوع به دليل اينكه درمرحله عالي پژوهش 

 .ي با اخذ سند تعهد عام ميتوانند از كمك هزينه مربوطه استفاده نمايندبهره مند گردند مع ذلك درمرحله دكتري تخصصي پژوهش
ان باعنايت به موارد فوق خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا مراتب به نحو مقتضي به اطالع كارشناسـان حـوزه تحصـيالت تكميلـي و دانشـجوي       

  .ذينفع رسانده شود
ــهري      ــت ش ــدم درياف ــه قصــوري در ع ــديهي اســت هرگون ــه  ب ــت كمــك هزين ــا پرداخ ــه    (ه و ي ــت كمــك هزين ــمول درياف ــه مش ــرادي ك ــه اف   ب
ضمناً درصورت تغيير در اجراي مصوبات يادشده، مراتب متعاقباً به . برخالف مقررات مربوطه بوده و مسئوليت مستقيم آن متوجه دانشكده ها خواهد بود) نمي گردند

و  17/7/90مـورخ   90/د/11153/140، شماره  29/6/90مورخ  90/د/8991/140جايگزين نامه هاي شماره  اين دستورالعمل. اطالع آن دانشكده رسانده خواهد شد
  .مي گردد 29/8/90مورخ  90/د/14712/140شماره 
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