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ثبتنام 52 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور برای دریافت ارز دانشجویی  
  

مدیرکل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ثبتنام 52 هزار و  930 نفر در سامانه نشاء جهت اخذ معرفینامه
تاییدیه تحصیلی، گفت: تنها 17  درصد این دانشجویان در مقطع کارشناسی هستند.

  

دکتر حسن مسلمی نایینی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان  ایران(ایسنا)، با ارائه گزارشی از آمار
قابل استنادی از دانشجویان خارج از  کشور ایرانی غیربورسیه که جهت اخذ معرفینامه تاییدیه تحصیلی در سامانه  نشاء

اداره کل بورس وزارت علوم ثبت نام کرده اند، گفت: براین اساس از آبان  سال 90 تا 14 بهمن ماه سال جاری، 52 هزار
و 930 نفر در سامانه ثبتنام  کردهاندکه تقریبا 64 درصد مرد و 36 درصد زن هستند.

  

وی اضافه کرد: همچنین 40 درصد دانشجویان در دوره دکتری و 43 درصد کارشناسی  ارشد و 17 درصد نیز در مقطع
کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. تا پیش از  استخراج این آمار، آمار غیررسمی اخذ شده به این صورت بود که 80

درصد  دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.

  

وی ادامه داد: بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب از کشورهای مالزی، آمریکا،  کانادا، آلمان و انگلیس در سامانه نشاء
ثبتنام کرده و در کشورهای مانند  تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان نیز بطور جداگانه بیش از 800 نفر مشغول به  تحصیل

هستند.

  

مسلمی نائینی در خاتمه درخصوص وضعیت گروههای تحصیلی ثبتنام کننده در این  سامانه نیز گفت: براین اساس 46
درصد در رشتههای فنی و مهندسی، 26 درصد در  رشته های علوم انسانی، 11درصد در رشته های علوم پایه، 10 درصد در

رشته هنر و  6.1 درصد در رشتههای مهندسی کشاورزی و بقیه در سایر رشتهها مشغول به  تحصیل هستند.
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