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مقدمه
انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشـور در مقطـع دكتـري و    در راستاي تسهيل در امر 

آئين نامه انتقال دانشجويان ايراني در خارج از كشـور و تفـويض اختيـار كامـل بـه      3از ماده4-3اجراي بند 
آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خـارج از كشـور   «ن نامه با عنوان اين آئيها،دانشگاه

.استتدوين شده» به دانشگاه در مقطع دكتري

تعاريفـ1ماده
سسـات ؤمهـا و منظور دانشجوي داراي تابعيت ايراني شاغل بـه تحصـيل در يكـي از دانشـگاه    :دانشجو•

.ر مي باشدآموزش عالي خارج از كشو
.دانشگاه مي باشدمنظور شوراي تحصيالت تكميلي:شورا•

شرايط عمومي ـ 2ه ماد
تحقيقات و فناوري، از نظر وزارت علومأسسه مبدؤمعتبر بودن م-2-1
ادامه تحصيل از نظر مقررات وظيفه عمومي براي آقاياننداشتن منع قانوني براي-2-2
.تحقيقات و فنĤوري تاييد شده باشد، اطع قبلي كه توسط وزارت علومدارا بودن مدارك تحصيلي مق-2-3
ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مبدأ به هنگام درخواست انتقال و ساير مدارك مربوط كه به -2-4

.تأييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور محل تحصيل رسيده باشد
آموختگي در مقطع كارشناسي ارشد تا اشتغال به سال از زمان دانش 5نداشتن وقفه تحصيلي بيش از -2-5

ر دوره دكتريتحصيل د
سال نيز قابل 5شرايطي كه متقاضي داراي سوابق پژوهشي درخشان باشد، وقفه تحصيلي بيش از در: تبصره

.بررسي خواهد بود

شرايط اختصاصيـ3ماده
كارشناسي ارشد براي رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايـه  در دوره 20از 16دل حداقل عداشتن م-3-1
.در ساير رشته ها20از 17و 
و گذرانـدن  20از 15دوره دكتري با حداقل معدل سابقه تحصيلي آموزشي درلداشتن حداقل يكسا-3-2

واحد12حداقل 
ISCياISIامتياز پژوهشي حاصل از مقاالت چاپ شده در نشريات نمايه شده 4داشتن -3-3

امتيـاز پژوهشـي از   8دارا بودن حـداقل  . در دانشگاه هايي كه كل دوره دكتري، فقط پژوهشي است: تبصره
.الزامي استISCياISIمقاالت چاپ شده در نشريات نمايه شده 



٢

4ماده
.نفر در هر دوره مي باشد1پذيرش در هر سال حداكثر ظرفيت 

5ماده
دانشـگاه  يجويان انتقالي به تفكيك رشته در هر سال براساس مصوبه هيات امنـا ميزان شهريه تحصيلي دانش

.تعيين مي گردد

6ماده 
.پذيرش فقط براي رشته هاي تحصيلي داير در دانشگاه صورت مي پذيرد

همزمان بـا انتقـال   اين درخواست ، تغيير رشته داشته باشدبا چنانچه متقاضي درخواست انتقال توأم :تبصره
.بررسي خواهد بودقابل 

7ماده 
جهـت  هم رشـته دانشـجو در دانشـگاه   با حداقل رتبه استاديار به باال ت علميأنظر مساعد يكي از اعضاي هي

.ضروري استعلميهمكاري 

8ماده
تقاضاي دانشجو پس از بررسي مدارك اوليه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه طرح و پـس از تصـويب و   

.ما به دانشجو ابالغ و ثبت نام انجام خواهد شدتعيين استاد راهن

9ماده
.فرآيند گردش كار مطابق شيوه نامه الحاقي مي باشد

در شوراي دانشگاه در شوراي دانشگاه به 28/10/87تبصره در تاريخ2بند و 8ماده و 9اين آئين نامه در 
.تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست
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رودر خارج از كشدر دوره دكتري ار پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيلگردش ك

دريافت و تكميل فرم تقاضانامه انتقال از تحصيالت تكميلي دانشگاه

بررسي اوليه مدارك ارائه شده و ظرفيت توسط تحصيالت تكميلي دانشگاه

شوراي تحصيالت بررسي سوابق پژوهشي و انجام مصاحبه علمي در گروه تخصصي و اعالم نظر 
تكميلي دانشكده و تعيين استاد راهنما و اعالم آن به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

موزشي دانشگاه، مدير آاعالم نهايي پذيرش يا عدم پذيرش در شوراي سه نفره مركب از معاون 
تحصيالت تكميلي دانشگاه و رئيس دانشكده مربوط

اعالم نتيجه به دانشجو ثبت نام و پذيرش دانشجو
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)ره(كاربرگ تقاضانامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه بين المللي امام خميني

مشخصات فردي دانشجو)1
:شماره شناسنامه: نام خانوادگي:نام

:اريخ تولدت:كد ملي
�بله �خير :همسر يا فرزند عضو هيأت علمي

�بله �خير :همسر يا فرزند دانشجويان بورسيه

�بله �خير :            همسر يا فرزند عضو هيأت علمي مأمور و مأموران رسمي دولت به خارج

�كارت پايان خدمت �معاف : وضعيت نظام وظيفه 

مدارك تحصيلي قبلي)2
تاريخ اخذمعدلكشوررشته تحصيليمقطع

ديپلم كامل متوسطه يا پيش دانشگاهي
كارداني

كارشناسي
كارشناسي ارشد

مشخصات مقطع تحصيلي فعلي)3
:كشور:نام مؤسسه مبدأ
:مقطع تحصيلي:رشته تحصيلي

:ميانگين كل نمرات:تعداد واحدهاي درسي
:اريخ شروع به تحصيل در مؤسسهت

مورد بر حسب الويت2حداكثر ) ره(رشته تحصيلي مورد درخواست در دانشگاه بين المللي امام خميني)4
1-....................................................................................................................................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................................................................................................................................

آدرس و شماره، فاكس و پست الكترونيكي دانشجو)5
:آدرس و شماره، فاكس و پست الكترونيكي دانشجو در خارج كشور�

...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

:كشوردرآدرس و شماره، فاكس و پست الكترونيكي دانشجو �
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

:مدارك  ذيل به پيوست مي باشد)6
.دوره دكتري كه به تأييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور محل تحصيل رسيده باشدسوابق تحصيلي �
رشناسي و كارشناسي ارشداتصوير گواهي مدارك ك�
ريزنمرات دوه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد�

:تاريخ:    امضاي دانشجو


