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ایران کنفرانس

آخرین آمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج/موارد  
استثناء و منع انتقال

  

رییس سازمان امور دانشجویان با اشاره به آخرین آمار دانشجویان ایرانی شاغل  به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور،
گفت: این آمار پیش از این بین 60 تا  80 هزار نفر متغییر بود، اما تعداد دانشجویانی که از سال گذشته تا کنون  برای

دریافت ارز به وزارت علوم مراجعه کردند، 51 هزار نفر بوده است.

  

 با تاکید بر اینکه وزارت علومدکتر محمود ملاباشی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،
آمادگی جذب و پذیرش تمام دانشجویان ایرانی  خارج از کشور را در تمامی مقاطع دارد، تصریح کرد: سایت جذب

دانشجویان  غیرایرانی نیز آماده پاسخگویی به داوطلبان متقاضی بازگشت به داخل است، بر  این اساس داوطلب 10 روز
پس از ارائه تقاضای خود، میتواند از طریق سایت،  فهرست دانشگاههایی که امکان ادامه تحصیل در آنها دارد، را مشاهده

کند.

  

وی در این رابطه تصریح کرد: در سال گذشته حدود 500 نفر متقاضی انتقال از  دانشگاههای خارج به داخل بودند که تا
کنون با پذیرش 207 نفر از آنها  موافقت شد.

  

وی با اشاره به برخی از شرایط انتقال دانشجو از خارج به دانشگاههای داخل،  گفت: انتقال دانشجو از کلیه دانشگاهها به
دانشگاههای داخل امکانپذیر است  تا جایی که حتی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههای خارجی که  از

دیدگاه وزارت علوم نامعتبر بوده ولی مورد اعتبار خود آن کشور مبدا هستند  نیز امکان انتقال به دانشگاههای داخل
همتراز را دارند.

  

وی اضافه کرد: در این راستا مدارک دانشآموختگان دانشگاههای خارجی نامعتبر  از نظر وزارت وزارت علوم، پس
ارزیابیهای لازم ارزشیابی میشود.

  

دکتر ملاباشی با اشاره به تنها موردی که امکان انتقال به داخل را ندارند،  گفت: تنها برای آندسته از دانشآموختگان
دانشگاههای غیر معتبر از نظر کشور  مبدا نمیتوان کاری انجام داد.

  

رییس سازمان امور دانشجویان در خاتمه با بیان اینکه پیشبینی میشود که در  ماههای دی و بهمن 5000 نفر تقاضای
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انتقال به داخل را داشته باشند، تشریح  کرد: فرزندان ماموران دولت چون مجبور بودند به خارج از کشور اعزام شوند نیز 
مدارکشان پس از بازگشت به ایران ارزشیابی میشود.
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