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شرایط جدید برای تحصیل بورسیهها

مدیرکل  بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: باتوجه به اینکه روند  اعزام دانشجویان بورسیه خارج از کشور  
بسیار طولانی است، بنابراین دانشجویان  پذیرفته شده در دانشگاههای داخل که واجد شرایط بورس نیزهستند، میتوانند  در

    دانشگاه محل قبولی ثبتنام کرده و تحصیل خود را ادامه دهند و پرونده  بورس خود را نیز پیگیری کنند.

دکتر احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام دانشجویان بورسیه  دکتری خارج از کشور سال 93 گفت:
اداره کل بورس و اعزام سازمان امور  دانشجویان هفته گذشته جلسه توجیهی با حضور اکثر واجدین شرایط اولیه بورس 

دکتری خارج از کشور برگزار کرد.

  

وی ادامه داد: این دانشجویان چون اکثرا حائز رتبههای برتر هستند در  دانشگاه های داخل کشور نیز پذیرفته شده اند و از
طرفی برای ما نیز از نظر  علمی و تخصصی واجد شرایط بورس هستند.

  

مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان افزود: بنابراین اداره کل بورس  و اعزام دانشجویان به این دانشجویان
مهلت داده است تا مشخص کنند که برنامه  آنها چیست اینکه در دانشگاه های داخل تحصیل خواهند کرد و یا اینکه بورس

می  شوند.

  

وی افزود: باتوجه به اینکه روند اعزام دانشجویان بورسیه خارج از کشور  بسیار طولانی است، این دانشجویان اگر در
دانشگاه داخل ثبت نام کردند ، می  توانند بورس خود را نیز به طور موازی پیگیری کنند و اگر شرایط بورس آنها  درست

شد و دانشگاه محل تحصیل نیز رضایت داد از دانشگاه انصراف داده و  بورسیه شوند.

  

غلامی افزود: به عنوان مثال دانشجویی در دانشگاه تهران قبول شده و ثبت نام  هم کرده از طرفی واجد شرایط بورس نیز
است بنابراین می تواند هم در دانشگاه  ثبت نام کرده و هم در اداره بورس پرونده تشکیل دهد. در صورتی که دانشگاهی 

برای محل خدمت وی اعلام آمادگی کند و صلاحیت عمومی وی نیز تایید شود و نمره  زبان دانشگاه مورد پذیرنده را
کسب کند می تواند از دانشگاه انصراف از  دانشگاه انصراف داده و پرونده بورس خود را پیگیری و اعزام شود.

  

وی یادآورشد: در سال جاری 100 نفر دانشجوی بورسیه خارج از کشور اعزام خواهند شد.
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