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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣٠ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
  
  
  
  

و تصمیمات  25/1/87پیرو گردهمایی مدیران آموزشی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی در تاریخ 
مبنی بر تفویض ) با توجه به سیاست برنامه توسعه پنجم ( خدمات آموزشی وزارت متبوع متخذه در مرکز 

اختیار و تمرکز زدائی ، بدینوسیله خدمات مربوط به خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل در 
طبق  دستورالعمل ذیل در دانشگاههاي محل تحصیل  1/5/87دانشگاههاي علو پزشکی کشور از تاریخ 

  ..جو انجام خواهد شددانش

  .دانشجویان متقاضی خروج به دو منظور می توانند به خارج از کشور به طور موقت سفر نمایند         

  سفرهاي زیارتی -الف        

  )ئه مقاله و یا شرکت در کنگره هاي بین المللیابه منظور ار( سفرهاي علمی  - ب         

  :سفرهاي زیارتی : الف       
صورتیکه دانشجو با خانواده به سفرهاي زیارتی عزیمت نماید درخواست خود را به معاونت در  -1

آموزشی دانشگاه تسلیم و معاونت مربوطه دانشگاه با اخذ تعهد محضري از طریق دفتر حقوقی 
دانشگاه اقدام به صدور مجوز خروج می نماید و معرفی نامه اي به وي جهت نظام وظیفه و اداره 

 ..صادر می گردد گذر نامه

در صورتیکه دانشجو با کاروان دانشجویی به سفر حج عزیمت نماید ارائه گواهی اشتغال به  -2
 .تحصیل بدون حق ترجمه جهت گرفتن گذرنامه صادر می گردد

د گواهی بدون حق ایدر صورتیکه دانشجو جهت سفرهاي زیارتی در خواست گواهی اشتغال نم -3
 .ترجمه صادر میگردد

  :فرهاي علمیس -ب      
دعوتنامه و تصویر مقاله  درخواست، ابتدا دانشجویان متقاضی  شرکت در کنگره هاي بین المللی -1

پذیرفته شده توسط کنگره را به منظور ارائه و یا ایراد سخنرانی به همراه تائیدیه مربوط از سوي 
معاونت آموزشی  سپس. معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ،به معاونت آموزشی تسلیم می نماید

با اخذ تعهد محضري از طریق دفتر حقوقی دانشگاه مجوز خروج را صادر می نماید و در صورتیکه 
مقاله دانشجویان مذکور از سوي معاونت تحقیقات و فن آوري تائید نگردد معاونت آموزشی با اخذ 

 .صادر مینمایدانشگاه مجوز  خروج را ضمانت بانکی و یا وثیقه ملکی از طریق دفتر حقوقی د

دستورالعمل تفویض صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان علوم 
 پزشکی سراسر کشور
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣١ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

به ) بر حسب مورد ( اگر دانشجویان متقاضی خروج از کشور ذکور باشند پس از طی مراحل فوق  -2
 .اداره نظام وظیفه و اداره گذرنامه معرفی می شوند

صرفا گواهی اشتغال به ) بر حسب مورد( در خصوص دانشجویان اناث پس از اخذ ضمانت مربوطه  -3
 .تحصیل با حق ترجمه صادر میگردد

در صورت درخواست دانشجو گواهی  در مورد دانشجویان ذکور نیز پس از اخذ ضمانت مربوطه -4
 . تغال به تحصیل با حق ترجمه صادر میگردداش

نتواند از ایران خارج گردد با مراجعه به معاونت ...) عدم اخذ ویزا و(در صورتیکه دانشجو بدالیلی  -5
مبنی بر اینکه از ایران خارج نشده است طی نامه اي آموزشی دانشگاه مربوطه با ارئه درخواستی 

تعهد -وثیقه ملکی-ضمانت بانکی( به امور حقوقی جهت ابطال ضمانت مربوط بر حسب مورد 
 .معرفی میگردد) محضري

دانشجویان بعد از بازگشت از سفر با در دست داشتن گذرنامه جهت ابطال ضمانت بانکی یا تعهد  -6
 .زم به مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه مروبطه می باشندمحضري و یا وثیقه ملکی مل

در صورتیکه دانشجوي خارج شده از کشور در موعد به ایران مراجعه ننماید،معاونت آموزشی  -7
         دانشگاه از طریق امور حقوقی طبق مقررات، حقوق دولت را از طریق ضامن دانشجو مطالبه 

 .می نماید

وره شبانه مشغول به تحصیل است و یا شهریه هاي تحصیلی خود را جو در دشدر صورتیکه دان -8
 .پرداخت می نماید گواهی یا حق ترجمه صادر می گردد

در صورتیکه دانشجو جهت سفرهاي زیارتی در خواست گواهی اشتغال نماید گواهی بدون حق  -9
 ..ترجمه صادر می گردد

ل است و معاف از خدمت و یا در خصوص دانشجوي ذکور که در دوره شبانه مشغول به تحصی -10
 .داراي کارت پایان خدمت می باشد، گواهی اشتغال به تحصیل با حق ترجمه صادر می گردد
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣٢ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  

  شوراي محترم معاونین  25/5/83مورخ  3316هزینه آموزش رایگان پیشنهادي بر مبناي مصوبه شماره 

  

  شهریه هر نیمسال  مقطع  رشته تحصیلی

  000/500/3  دکتراي حرفه اي  پزشکی

  000/800/2  دکتراي حرفه اي  دندانپزشکی

  000/500/2  دکتراي حرفه اي  داروسازي

  

  شهریه هر نیمسال  مقطع  رشته تحصیلی

  000/500/4  تخصصی  پزشکی

  000/800/4  تخصصی  دندانپزشکی

  000/500/4  تخصصی  داروسازي

  000/600/2  کارشناسی ارشد  کلیه رشته ها

  

  شهریه هر نیمسال  مقطع  رشته تحصیلی

  000/000/5  تخصصی  پزشکی

  000/000/5  تخصصی  دندانپزشکی

  000/000/5  تخصصی  داروسازي

کلیه دوره هاي تخصصی دکتراي 
  حرفه اي

PH.D  000/000/5  

  

ی قانون خدمت ن نامه اجرائییآ 103و برابر ماده  2/5/85ف مورخ /3/ف/19355با عنایت به آیین نامه شماره 
با مجوز سازمان وظیفه عمومی به خارج از کشور مسافرت می نماید میزان نی که مشموالوظیفه عمومی 

  :وج موقت به شرح ذیل اعالم میگردد ودیعه و شرایط خر
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣٣ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

ودیعه نقدي و عندالزوم ) یکصد و پنجاه میلیون ریال(  ریال 000/000/150ودیعه خروج از کشور  -1
 .ضمانت نامه بانکی می باشد

و  GRE مدت زمان خروج دانشجویان در هر ترم تحصیلی حداکثر یک ماه صرفا جهت امتحان  -2
TOFEL   و یا جهت شرکت در کنفرانس علمی و موارد مشابه با در خواست دانشگاه اقدام خواهد

 .شد

  .مجوز خروج صرفا جهت مسافرت هاي علمی و زیارتی قابل اقدام می باشد -3

  .ثبات تقاضا توسط دانشگاه محل تحصیل ضروري استاخذ مدارك الزم جهت ا: تبصره

ضمانت نامه وزارت علوم،بهداشت و درمان جهت مراجعت بموقع دانشجویان بورسیه مورد قبول  -4
 )مقام محترم وزیر یا معاون وزیر.(می باشد

  .ضمانت دانشگاه قابل قبول نمی باشد  -5

  :ضمائم 

مبنی بر خروج دانشجویان ، با توجه به  5/4/87مورخ ف /3/ف/10916احتراما با عنایت به بخشنامه  شماره 
سواالت مکرر برخی از دانشگاههاي علوم پزشکی در مورد خروج دانشجویان دختر بمنظور سفرهاي  

خروج اینگونه دانشجویان با رعایت شرایط دستورالعمل و : تفریحی و یا دیدار اقوام با اطالع می رساند 
مانع می باشد و در مورد دانشجویان پسر نیز بدین منظور طبق بخشنامه بشرط اینکه سال آخر نباشد بال

  .سازمان وظیفه عمومی  و دستورالعمل تفویض این مرکز اقدام الزم معمول گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣٤ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 زیارتي

 تفریحي

 علمي

 خیر

  از کشور روجفرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل  براي دانشجویان متقاضی خ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معرفي بھ امور حقوقي جھت دریافت تعھد 
 محضري یا ضمانت بانكي

 ارائھ تعھدنامھ بھ امور حقوقي

با حق  صدور گواھي اشتغال بھ تحصیل
 ترجمھ و بدون عنوان 

 امضاء مدیر

  سفر زیارتي                                                   

  درخواست دانشجوي متقاضي             سفر تفریحي

 سفر علمي                                                     

 

دانشجوي 
 ترم آخر

  
  بایگاني

 

سفر 
زیارتي 
 یا علمي ؟

معرفي بھ امور حقوقي نسبت بھ دریافت 
 تعھد محضري

 ارائھ تعھدنامھ از امور حقوقي

 صدور گواھي اشتغال با حق ترجمھ

 امضاء مدیر

  دبیرخانھ ثبت صادره

  دبیرخانھ ثبت صادره

 بلي
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٣٥ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  مقرر گردید  از نیمسال  30/2/92در یکصد و نود و هفتمین جلسه شوراي آموزشی دانشگاه ، مورخ
بعد دانشجویان جهت ورود به جلسات امتحانات پایان ترم بایستی به  92-91دوم سال تحصیلی 

کارت ورود به جلسه آزمون را همراه داشته باشند ؛ الزم بذکر است از ورود دانشجویان بدون 
مشاهده نمرات پایان ترم توسط دانشجو پس از تکمیل . کارت فوق جلوگیري بعمل خواهد آمد 

 .ی باشد ارزشیابی اساتید مشاور امکانپذیر م

 


