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ایران کنفرانس

آغاز ثبتنام متقاضیان بورس دکتری دستگاههای اجرایی از 11 اردیبهشت  
  

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، گفت: شیوهنامه بورسیه  تحصیلی کارشناسان و متخصصان
حوزههای کاربرد برای تحصیل در مقطع دکتری  پژوهش محور نهایی و ابلاغ شده است، بنابراین متقاضیان میتوانند از

روز  چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه برای ثبتنام اقدام کنند.

  

 حسن  مسلمی نایینی اظهارکرد: در آستانه میلاد با سعادتبه گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،
دخت نبوت، حضرت فاطمة  الزهرا (س) و سالروز ولادت حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی  ایران، روز
کارگر و هفته آموزش، هدیه ارزشمندی از طرف وزارت علوم به  کارشناسان و متخصصان حوزههای کاربردی کشور شاغل

در دستگاه های اجرایی،  آموزشی، فنی و خدماتی کشور اعم از دولتی و غیردولتی برای تحصیل آنها در  مقطع دکتری
پژوهش محور داده میشود.

  

وی افزود: شیوهنامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان حوزههای کاربرد  برای تحصیل در مقطع دکتری پژوهش
محور در راستای اجرایی کردن بند "د" ماده  یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در مورد تامین نیروی

انسانی  متخصص و توسعه منابع انسانی کشور و به منظور هدفمند کردن ارتقای سطح علمی  کارشناسان و متخصصان
دستگاههای اجرایی، آموزشی، فنی و خدماتی دولتی و  غیردولتی کشور که دارای پروانه و مجوز لازم هستند و همچنین

ایجاد ارتباط  نزدیک بین دانشگاه و این دستگاهها در انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز  کشور و مستندسازی علمی
دستاوردهای طرحهایی که توسط کارشناسان و متخصصان  تحت راهنمایی استادان دانشگاه انجام میشود، برای اولین بار

تدوین و ابلاغ  شده است.

  

مسلمی جلوگیری از خروج کارشناسان و متخصصان ایرانی به کشورهای خارجی به  منظور ادامه تحصیل در دانشگاههای
این کشورها که بعضا دارای اعتبار پایین و  همراه با تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از جمله مزایای اجرای 

این طرح عنوان کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیش از 3000 نفر از  متخصصان، کارشناسان و مدیران دستگاههای
اجرایی کشور به دلیل اینکه زمینه  ادامه تحصیل آنها در مقطع دکتری داخل کشور فراهم نبود برای ادامه تحصیل به 

خارج رفته و در دانشگاههای خارجی مشغول به تحصیل هستند.

  

وی اجرایی شدن شیوهنامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان حوزههای  کاربرد در مقطع دکتری را موجب تسهیل
در ادامه تحصیل این افراد و صرفهجویی  ارزی برای کشور و همچنین برقراری ارتباط نزدیک استادان و دانشجویان 

دانشگاهها با کارشناسان و متخصصان و درنتیجه، درهم آمیخته شدن علم و تجربه  عنوان کرد.
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مسلمی با بیان اینکه این روش در دانشگاههای کشورهای پیشرفته دیگر نیز  انجام میشود، در مورد شرایط متقاضیان استفاده
از این شیوهنامه آموزشی،  اظهارکرد: داوطلبان باید علاوه بر شرایط عمومی ورود به آموزش عالی،  دانشنامه دکتری

عمومی یا کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج  مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت و همچنین حداقل
سه سال سابقه فعالیت در  حوزه کاری مرتبط با موضوع رساله مقطع دکتری داشته باشند.

  

وی افزود: دارا بودن توانایی و مهارت لازم، قدرت شناخت و حل مساله که از  طریق مصاحبه ورودی مشخص میشود،
فقدان منع قانونی ادامه تحصیل، صدور  تاییدیه حوزه کاربرد مبنی بر پرداخت تمام هزینههای تحصیلی و شهریه برای 
متقاضی بورسیه آن حوزه طبق اعلام موسسه و همچنین نداشتن منع قانونی ادامه  تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه
عمومی برای متقاضیان مرد نیز از دیگر شرایط  لازم برای داوطلبان استفاده از بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان

حوزههای  کاربرد در مقطع دکتری پژوهش محور است.

  

وی درباره نحوه معرفی و بررسی شرایط متقاضیان این بورس تحصیلی، تصریح کرد:  داوطلبان میتوانند از ساعت 10 صبح
روز چهارشنبه، 11 اردیبهشت سال 92 به  پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بورس ( سامانه کاربرد) مراجعه و پس از مطالعه 

شیوهنامه مربوط و دستورالعمل ثبتنام با تکمیل دقیق کلیه مراحل و بارگذاری  تمام اطلاعات و مدارک لازم نسبت به
ثبتنام اقدام کنند.

  

مسلمی تصریح کرد:ه پس از ثبتنام مجازی داوطلبان و صدور تاییده برای متقاضی  توسط حوزه کاربرد (دستگاه و سازمان
محل اشتغال داوطلب)، بررسی مدارک و  صلاحیت علمی و عمومی و احراز توانمندیهای لازم در شورای ویژهای انجام 

میشود و افراد واجد شرایط حداکثر به سه موسسه معرفی خواهند شد و در مراحل  بعدی نیز بررسی تقاضا در هیات و
ارسال نتیجه به همراه عنوان رساله  تقاضامحور و دلایل نیاز حوزه کاربرد به انجام این رساله و اسامی استادان  راهنما و

مشاور رساله به اداره کل بورس توسط موسسه آموزش عالی مجری دوره  دکتری اجرا میشود.

  

به گفته وی بررسی و صدور حکم بورسیه جهت تحصیل در موسسه توسط رییس سازمان  امور دانشجویان، تدوین و انعقاد
قرارداد بین موسسه آموزش عالی مجری دوره  دکتری و حوزه کاربرد و در نهایت، ارسال رونوشت قرارداد و اعلام شروع
به  تحصیل به اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان نیز مراحل بعدی فرآیند بررسی  شرایط متقاضیان استفاده از بورس

تحصیلی کارشناسان حوزه کاربرد در مقطع  دکتری پژوهش محور را تشکیل میدهند.

  

مسلمی تاکید کرد: پرداخت تمام هزینههای تحصیلی کارشناسان و متخصصان در  مقطع دکتری اعم از شهریه و هزینه
اجرای طرح و اخذ تعهدات لازم، به عهده  کارفرما (سازمان معرفی کننده کارشناس و متخصص) خواهد بود.
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