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رئیس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
رئیس محترم دانشگاه علوم  توانبخشی و سالمت اجتماعی 

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رئیس محترم دانشگاه شاهد

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون
رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس

سالم علیکم
  بدینوسیله "دستورالعمل اجرایی دانشجویان غیر ایرانی که در حین تحصیل تغییر تابعیت دادهاند" مصوب 

هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ   

میگردد:

۱-دانشجویان غیرایرانی شهریه پرداز که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه میشوند، پس از اخذ تابعیت 

ایرانی مشمول آموزش رایگان (معاف از پرداخت شهریه) میباشند. سهمیه قبولی این افراد بر اساس محل اخذ 

دیپلم/ پیش دانشگاهی در زمان ورود به دانشگاه، خواهد بود. 

تبصره ۱: این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، ملزم به طی تعهدات طرح نیروی انسانی مشابه دانش 

آموختگان ایرانی وفق ضوابط مربوطه و گذراندن تعهدات آموزش رایگان، متناسب با طول دوره بهره مندی از 

آموزش رایگان به عنوان دانش آموخته ایرانی، خواهند بود.

تبصره ۲: در صورتیکه دانشجویان مذکور، تمایل به استمرارآموزش بصورت شهریه پرداز داشته باشند، معاف 

از تعهدات آموزش رایگان می باشند. تعهدات طرح نیروی انسانی این افراد، مشابه دانش آموختگان ایرانی وفق 

ضوابط مربوطه، است.
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۲-دانشجویان غیرایرانی بورسیه، بدون شرکت در آزمون سراسری با توجه به برخورداری از امتیاز بورسیه در 

دانشگاه پذیرفته شدهاند، پس ازتغییر تابعیت ایرانی، ملزم به اتمام تحصیالت با پرداخت شهریه همانند دانشجویان 

پردیس بین الملل میباشند.  

تبصره : این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، ملزم به طی تعهدات طرح نیروی انسانی مشابه دانش 

آموختگان ایرانی وفق ضوابط مربوطه و ملزم به ایفای تعهدات آموزش رایگان متناسب با طول دوره بهره مندی 

از بورسیه، خواهند بود.

۳-دانشجویان غیر ایرانی که بصورت آزاد، بدون شرکت در کنکور سراسری و با پرداخت شهریه، توسط  

دانشگاهها به عنوان دانشجوی بین الملل پذیرفته شدهاند، پس از اخذ تابعیت ایرانی، ملزم به اتمام تحصیالت با 

پرداخت شهریه همانند دانشجویان پردیس بین الملل میباشند.  

تبصره : این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، ملزم به طی تعهدات طرح نیروی انسانی مشابه دانش 

آموختگان ایرانی وفق ضوابط مربوطه  خواهند بود و مشمول تعهد آموزش رایگان نمیباشند.

۴-دانش آموختگانی که پس از فراغت از تحصیل و قبل از دریافت مدارک و دانشنامه، تغییر تابعیت میدهند، ملزم به 

طی تعهدات طرح نیروی انسانی مشابه دانش آموختگان ایرانی وفق ضوابط مربوطه  خواهند بود و با توجه به 

اینکه دانشجویان بند های ۱ و ۳ فوق الذکر تمامی طول دوره تحصیل را شهریه پرداختهاند، مشمول تعهدات 

آموزش رایگان نمیباشند و صرفا دانشجویان بند ۲ فوق الذکر(بورسیه) متناسب با طول دوره تحصیل مشمول 

تعهد آموزش رایگان میباشند.

رونوشت

رونوشت

رونوشت:
جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار -

دبیران و مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی -

واحد خدمات ماشینی  -

دفتر معاونت -




