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 هـ 28601ت /25206: شماره 
 8/5/1382: تاریخ 

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

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 

به پیشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي      24/2/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ 
علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و  

قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی     ) 35(برنامه ریزي کشور و به استناد ماده 
آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شـرح زیـر تصـویب     -1380مصوب  –دولت 

 .نمود
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 35(آئین نامه اجرایی ماده 

 
 1ماده 

مـی تواننـد   ) دولتـی و غیـر دولتـی    ( دانشگاهها و موسسـه هـاي آمـوزش عـالی     
در دانشگاههاي سایر کشور ها در  دانشجویان خارجی و یا دانشجویان ایرانی را که

رشته تحصیل مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقـات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و     
 .آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند، پذیرش نمایند

دانشجوي خارجی به فردي اطالق می شود که تابعیت سایر کشـورها را   –تبصره 
 .داشته و داراي دیپلم متوسطه معتبر می باشد
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 2ماده 

پذیرش دانشجویان ایرانی مطابق با آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشـگاهها  
و موسسه هاي آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه هـاي آمـوزش   
عالی داخل کشور مصوب دویست و نود و نهمین جلسه شوراي عالی برنامه ریـزي  

 .مل می آید به صورت متمرکز به ع 28/3/1374مورخ 
  3ماده 

بررسی صالحیت علمی و صدور برگ پـذیرش بـراي دانشـجویان خـارجی توسـط      
دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی پذیرنده در چهارچوب ضـوابط و شـرایطی   
که پس از پیشنهاد هیأت امناي دانشگاهها به تصویب هیأت وزیران می رسد ، بـه  

 .عمل خواهد آمد
 4ماده 

دانشجو در هر دانشگاه ، به تفکیک رشـته تحصـیلی پـس از    سقف درصد پذیرش 
 .تائید هیأت امناي دانشگاه به تصویب هیأت وزیران خو اهد رسید

 5ماده 
شهریه تحصیلی دانشجویان موضـوع ایـن آئـین نامـه و هزینـه هـاي مربـوط بـه         
تسهیالت رفاهی از قبیل خوابگاه ، غذا و مانند آن به صورت ارزي و یا ریالی قابـل  

میزان این شهریه و دستورالعمل نحوه دریافت آن، پـس از تائیـد   . وصول می باشد
 .هیأت امناي دانشگاه و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود

 6ماده 
مبالغ ارزي دریافتی از دانشجویان ، به حسابی که از سوي بانک مرکزي جمهـوري  

تتـاح مـی شـود، واریـز     اسالمی ایران براي هر دانشگاه پذیرنده به طور جداگانـه اف 
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این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی دانشـگاه، عـالوه بـر سـهمیه ارزي     . میگردد 
 .پیش بینی شده در بودجه کل کشور ، تلقی می شود

 7ماده 
مبالغ ریالی دریافتی از دانشجویان موضـوع ایـن آئـین نامـه ، بـه حسـاب درآمـد        

 .اختصاصی دانشگاه پذیرنده واریز می شود
 8ماده 

رویداد تحصیلی دانشجویان خارجی ، با ارائه برگ پـذیرش صـادر شـده از سـوي      
دانشگاه پذیرنده ، براساس ضـوابط مربـوط از سـوي دفـاتر نماینـدگی جمهـوري       

 .اسالمی ایران در دیگر کشورها صادر می شود
 9ماده 

دانشگاهها می تواند پس از تائید شرایط و ضوابط پـذیرش توسـط هیـأت امنـاء و     
آن از سوي هیأت وزیران نسبت به پذیرش دانشجویان ایرانـی کـه داراي     تصویب

اقـدام  . پذیرش از دانشگاههاي معتبر خـارجی و یـا منـاطق آزاد کشـور مـی بانـد      
 .نمایند




