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 هـ26432ت/6794: شماره 
 24/2/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی -وزارت علوم، تحقیقات وفناوري

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 

بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانـه هـاي   18/2/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و   علوم، تحقیقات و فناوري،

سـازمان   10/2/1381مـورخ  8911/105برنامه ریزي کشور،  موضوع نامه شـماره  
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصـویب  ) 34(یاد شده و دراجراي ماده 

 :نمود
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 34(آئین نامه اجرایی ماده 

 1380صوب م
 :تعاریف و مفاهیم -1ماده 
به دانشجویانی اطالق می گردد که با رعایت ضوابط ، کلیه هزینـه  : بورسیه  –الف 

 .هاي ریالی و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد
به دانشجویانی اطالق مـی گـردد کـه بـا رعایـت ضـوابط و       ) : ارزبگیر(اعزامی  -ب

 .ی خود را پرداخت کنندمجوز ارزي دولت ، هزینه هاي ریال
 2ماده 

وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی     
براي خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثـایق و همچنـین دریافـت خسـارات از     
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دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفاي تعهدات خودداري کرده و یا می کنند، 
ورسیه معادل ارزهاي پرداختی به نرخ زمان بازپرداخت با احتسـاب  از دانشجویان ب

سایر هزینه هاي ریالی ، و از دانشجویان اعزامی معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز 
نـزد  (ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را دریافت و به حساب درآمـد عمـومی کشـور    

 .واریز می نمایند) خزانه داري کل
 3ماده 

به منظور بازگشت دانشجویان بورسـیه و اعزامـی و انجـام تعهـدات      در مواردي که
مربوط ، تضمین از ضامن اخذ گردیده است، در صورت عدم ایفاي تعهدات و عدم 
پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف بـه اسـترداد هزینـه هـا و     

 در هر صورت بدهی ضـامن بیشـتر از کـل بـدهی    . ارزهاي مصرف شده می باشد 
 .دانشجو نخواهد بود

 4ماده 
پس از واریـز  . مبلغی که مطابق این آئین نامه از ضامن دانشجو دریافت می گردد 

 .به حساب درآمد عمومی کشور، از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد




