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ایران کنفرانس

انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور تسهیل شد  
  

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه تسهیلات  ویژه با توجه به شرایط خاص کشور برای
انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در  خارج از کشور به دانشگاههای همتراز داخلی خبر داد.

  

 مجتبی بذرافشان مقدم صبح امروز در یک نشستبه گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
خبری در حاشیه گردهمایی معاونان  دانشجویی دانشگاهها، با بیان اینکه انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل  طبق

آییننامه خاصی صورت میگیرد، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به  شرایط ارزی کشور، دانشجویانی که با هزینه خود
به خارج از کشور رفته و دیگر  نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند، میتوانند با شرایط خاصی به داخل کشور  بازگردند.

  

وی افزود: در همین زمینه تسهیلاتی در نظر گرفته شده که متقاضیان بتوانند راحتتر در دانشگاههای داخل کشور مشغول
به تحصیل شوند.

شرط معدل در مقاطع مختلف تحصیلی  
  

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با اشاره به سه شرط اصلی معدل، مدت  اقامت و اعتبار دانشگاه محل تحصیل در
خارج از کشور برای انتقال به  دانشگاههای داخلی، تصریح کرد: شرط معدل در مقطع کاردانی و کارشناسی به  راحتی

قابل انعطاف است و اگر کسی معدلش کمی پایینتر از حد نصاب باشد، باز  هم پذیرش میشود.

  

بذرافشان مقدم ادامه داد: در مورد مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای نیز  سعی میکنیم همچنان شرط معدل را
حفظ کرده، اما اگر فردی معدلش کمی  پایینتر از حد نصاب باشد، شرایط کلی وی را بررسی میکنیم.

شرط اقامت برای انتقال به داخل  
  

وی همچنین با بیان اینکه در مقطع دکتری در آییننامه فعلی بحث اقامت در  کشور خارجی مهم است، افزود: بر اساس
آییننامه، فرد باید حداقل دو نیمسال  تحصیلی را به صورت حضوری و نیمه حضوری در کشور محل تحصیل اقامت داشته

باشد،  اما در شرایط فعلی، اگر کسی کمتر از یک سال در کشور مورد نظر اقامت داشته  است و به دلیل مشکل مالی
نمیتواند به تحصیل خود ادامه دهد، میتواند به  دانشگاههای داخل از کشور برگردد.

  

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم همچنین با بیان اینکه اعتبار دانشگاه  همیشه مهم خواهد بود، گفت: دانشجویانی
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که به داخل کشور برمیگردند، به  دانشگاههای هم تراز خود معرفی میشوند، اما در شرایط خاص، اگر کسی در 
دانشگاههای غیرمعتبر نیز تحصیل کرده باشد، او را میپذیریم و در  دانشگاههای غیرانتفاعی جای خواهیم داد.

نحوه پرداخت شهریه دانشجویان انتقالی  
  

بذرافشان مقدم همچنین درباره شهریه این دانشجویان، تصریح کرد: در مورد  شهریه هنوز تصمیمی گرفته نشده، اما قرار
است صندوق رفاه دانشجویان برای  مقاطع تحصیلات تکمیلی تسهیلاتی را در قالب وام پیشبینی کند. همچنین در حال 

بررسی هستیم که تخفیفی را برای این دانشجویان در نظر بگیریم.

  

معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم در خاتمه درباره نحوه پذیرش این  دانشجویان نیز گفت: پیشبینی میکنیم
که در دور اول، حداقل 5000 متقاضی  داشته باشیم که به دانشگاههای دولتی همتراز، پردیسهای آنان و دیگر مراکز  از

جمله غیرانتفاعی، پیامنور و علمی کاربردی معرفی میکنیم.
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