
 

 باسمه تعالی

 اطالعیه

 و به خارج از کشورسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجتاسیس موس قابل توجه متقاضیانِ

 

 مورخ مصوبه پیرو و دانشجو، اعزام های شرکت و موسسات تاسیسِ متقاضیانِ مکرر های درخواست دنبال به

 ثبت سامانه دارد می اعالم وسیله بدین الذکر، فوق های شرکت و موسسات بر نظارت کارگروه 20/02/1400

 25/04/1400 جمعه روز پایان تا 05/04/1400 شنبه تاریخ از ، portal.saorg.irنشانی به ها، خواست در

 در را خود های خواست در ذیل، نکات به توجه ضمن توانند، می  شرایط واجد متقاضیانِ و باشد می فعال

 .کنند پیگیری را کار مراحل طریق، این از و نموده ثبت مذکور ی سامانه

 .باشد نمی تمدید قابل مهلت این-1

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص، های خواست در به -2

 هر در نادرست و واقعی غیر اطالعات ارایه صورت در و بوده متقاضی با شده ارائه اطالعاتِ صحت مسئولیت -3

 .آمد خواهد عمل به ممانعت آن ادامه از نام، ثبت فرایند از مرحله

 

 اعزام دانشجو کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات

 خارج اداره کل بورس و امور دانشجویان                                                                                 

  



 تاسیس و فعالیت موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشورشرایط متقاضی برای صدور مجوز 

:شرایط عمومی -1  

تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1-1  

حسن شهرت -2-1  

عدم وجود سوء پیشینه کیفری موثر -3-1  

دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان ذکور  -4-1  

عدم اعتیاد به مواد مخدر با تایید مراجع ذی صالح  -5-1  

( سال سن 30داشتن حداقل سی ) -6-1  

تاهل -7-1  

 

شرایط اختصاصی : -2  

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن-1-2  

دارابودن توانایی الزم برای انجام وظایف و امور مربوط -2-2  

یکی از زبانهای بین المللی   یسی ویامتقاضی به زبان انگل نسبی تسلط -3-2  

آشنایی و سابقه کار در امور فرهنگی ، آموزشی یا خدمات دانشجویی -4-2  

)انجام  تبصره : تشخیص دارابودن شرایط مندرج در شرایط اختصاصی بر عهده کارگروه نظارت  است

. مصاحبه حضوری توسط کارگروه نظارت(  

 یادآوری:

جهت اطالع رسانی ضروری اعالم شودشماره تلفن قابل دسترس  -  

درخواستهای دارای نقص مدارک قابل بررسی نمی باشد. -  

اعالم گردد.  "در صورت تغییر آدرس مراتب سریعا -  

  



 مدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور 

تصویرمصدق شناسنامه و کارت ملی متقاضی ، همسر و فرزندان -1  

یک قطعه عکس  -2  

تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای متقاضیان ذکور -3  

تصویرمصدق آخرین مدرک تحصیلی -4  

تصویرمصدق کلیه صفحات گذرنامه  -5  

دتصویر مدرک ایثارگری در صورتی که وجود داشته باش -6  

معرفی نماینده / نمایندگان در کشورهای مورد درخواست  -7  

 

ارائه طرح و برنامه شامل : -8  

طرح و برنامه ساالنه و اهداف موسسه اعزام دانشجو -1-8  

دلیل انتخاب کشورهای حوزه فعالیت -2-8  

توضیح جامع ازسیستم آموزشی کشورهای حوزه فعالیت )کارشناسی ، کارشناسی ارشد ،  -3-8

 دکتری(

دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  -4-8

 پزشکی در حوزه فعالیت کشورهای مورد تقاضا

رتبه علمی دانشگاههای کشورهای حوزه فعالیت ازنظر شاخص های بین المللی -5-8  

فرآیند اخذ ویزای کشورهای مورد تقاضا -6-8  

 

مجلس شورای اسالمی  11/10/73قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، مصوب  * رعایت  

کشور به ترتیب اولویت  5* حداکثر تعداد کشورهای مورد درخواست :   

 سجاد سامانه در درخواست ثبت  هنگام در(  ریال هزار وسیصد میلیون دو) ریال 2300000 مبلغ پرداخت* *

 . باشد می متقاضی به برگشت قابل غیر که پرونده بررسی جهت


