
آئين نامه پذيرش دانشجويان غير ايراني

در دانشگاهها ومراكزآموزش عالي جمهوري اسالمي

 

مقدمه:

كاركردآموزش درعصر حاضر از انتقال دانش و تجربيات نسلي به نسل ديگر فراتر رفته و افزون  برآن ، نقش و جايگاه پايدار و اثر گذار آن در

فرهنگ و ارتباطات برون مرزي ، در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و اقوام كاركردي راهبردي يافته است.

براي جذب هر چه بيشتر نخبگان ، انديشمندان و با ژرفايي عميق و پهنايي وسيع ميان دولت ها  براين اساس، رقابتي گسترده و 

كارشناسان ساير كشورها در جريان است.اعطاي بورس تحصيلي مهمترين راهبرد در اين رقابت گسترده مي باشد.

به ويژه جوانان از جوانان مستعد  را در حمايت  القراي مسلمين مسؤليتي خطير و بس سنگين  ام  بعنوان  ايران  جمهوري اسالمي 

كشورهاي اسالمي عهده دار مي باشد.

لذا با توجه به رسالت ياد شده فرآيند پذيرش دانشجوي غير ايراني با اهداف و برنامه هاي ذيل تدوين مي گردد.

 

تعاريف:

بورس تحصيلي: ارائه فرصت آموزش رايگان با پرداخت مقرري تحصيلي بر اساس ضوابط ، مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران .

 

بهداشت ،درمان و آموزش دانشگاه :هريك از دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و 

پزشكي يا دانشگاه آزاد اسالمي

 

وزارت:هريك از وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي .

 

غير بورسيه : كسي است كه كليه هزينه هاي تحصيلي خود را بر اساس شرايط اعالم شده از سوي دانشگاه ها شخصًا پرداخت مي

نمايد.

 

:اهداف١ماده 

گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي ها و گروه هاي زبان و ادبيات فارسي  *

گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ديگر جهان  *

حمايت از جوانان مستعد كشورهاي اسالمي  *

فراهم نمودن  بستر مناسب براي شناساندن بيشتر و بهتر جمهوري اسالمي  *

معرفي ،نشر و توسعه فرهنگ ايراني اسالمي  *

كمك به رشد و توسعه بهداشت و درمان در كشورهاي اسالمي و در حال توسعه  *

تربيت متخصصان متعهد به منظور كمك به خود كفايي علمي كشورهاي اسالمي  *

 

: اركان تصميم گيري٢ماده 

برنامه ها و اقدامات صورت گرفته شورايي تحت عنوان شوراي راهبري پذيرش دانشجويان غير بمنظور سياستگذاري ،بررسي  الف: 



ايراني متشكل از اعضاءذيل تشكيل مي گردد:

وزير علوم ،تحقيقات و فناوري(ريس شورا)

وزيربهداشت درمان و آموزش پزشكي

رييس دانشگاه آزاد اسالمي

رييس جهاد دانشگاهي

رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

معاون دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (دبيرشورا)

معاون آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

معاون دانشجويي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

معاون آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

معاون وزير كشور

معاون وزير خارجه

جلسات شوراي ياد شده ساليانه حداقل يكبار تشكيل خواهد شد .تبصره : 

ب: بمنظور تصميم گيري در مورد اعطاي بورس به متقاضيان و رسيدگي به امور رفاهي ، آموزشي دانشجويان غير ايراني ،شورايي تحت

عنوان شوراي بورس دانشجويان غير ايراني متشكل از افراد ذيل تشكيل مي گردد:

مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم؛تحقيقات و فناوري (رييس)  *

مدير كل آمور دانشجويان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (نايب رئيس)  *

نماينده دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)  *

نماينده دانشگاه آزاد اسالمي  *

نماينده مركز جهاني علوم اسالمي  *

نماينده وزارت اطالعات  *

نماينده وزارت امور خارجه  *

نماينده جهاد دانشگاهي  *

نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها  *

نماينده سپاه پاسداران انقالب اسالمي  *

بورس دانشجويان غير ايراني تشكيلتبصره:  اداره دانشجويان غير ايراني وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري به عنوان دبيرخانه شوراي 

پرونده متقاضيان و پيگيري مصوبات شورا را عهداه دار مي باشد

 

: اولويت اعطاي بورس :٣ماده 

الف: موافقت نامه هاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسالمي و ساير دولتها براي تبادل دانشجو

ب: متقاضيان كشورهاي اسالمي

 

: نحوه اخذ تقاضا٤ماده 

الف: اداره دانشجويان غير ايراني وزارت علوم تحقيقات و فناوري (از طريق پست الكترونيك يا مكاتبه عادي)



ب: پذيرش از طريق دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

پذيرش نهايي دانشجويان غير بورسيه كه مستقيمًا توسط دانشگاهها پذيرفته مي شوند منوط به تائيد صالحيت عمومي آنان درتبصره : 

شوراي بورس دانشجويان غير ايراني مي باشد.

ج: از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسالمي در ساير كشورها

 

: شرايط پذيرش٥ماده 

شرايط عمومي

الف: نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل

ب: داشتن تائيديه از نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور ذيربط يا وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در مورد صالحيت

داوطلب

ج: داشتن گواهي نامه معتبر سالمت جسمي و روحي به تائيد معتمد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور متبوع داوطلب

 

شرايط اختصاصي :

شرايط اختصاصي پذيرش در هر يك از مقاطع به شرح ذيل مي باشد:

الف: شرايط علمي :

-كارشناسي :١

داشتن حداقل ديپلم متوسطه كه به تاييدمراجع ذيصالح در كشور مربوط رسيده باشد و معادل  ديپلم كامل متوسطه در ايران شناخته*

شود.

 متقاضيان كشورهايي كه ارزش ديپلم آنان با ارزش ديپلم متوسطه جمهوري اسالمي ايران برابري نمي كند، پس از گذراندن:١تبصره 

دوره هاي تكميلي به ميزان مدت تعيين شده از سوي مراكز مجري و پس از موفقيت در گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي ادارمه

تحصيل توسط شوراي بورس دانشجويان غير ايراني به دانشگاه ها معرفي مي شوند.

اتباع خارجي كه از مدارس متوسطه جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور فارغ التحصيل شده اند ، ميتوانند در دانشگاهها: ٢تبصره 

و موسسات آموزش عالي ايران ادامه تحصيل دهند.

 اتباع خارجي كه از مدارس داخل كشور جمهوري اسالمي ايران فارغ التحصيل شده اند از شمول اين برنامه مستثني بوده و:٣تبصره 

تابع مقررات پذيرش داوطلبان ايراني خواهند بود.

 فرزندان نمايندگان سياسي خارجي كه در ايران تحصيالت خود را به اتمام رسانده اند بنا به پيشنهاد و تائيد وزارت امور خارجه و:٤تبصره 

 مستثني خواهند بود .٣تائيد شوراي بورس از شمول تبصره 

 يا معدل آن در مقطع تحصيلي  ديپلم متوسط براي ورود به مقاطع كارداني و كارشناسي رشته هاي٢٠ از ٥/١٢داشتن معدل كل *

 و يا معادل آن براي ورود به رشته هاي علوم پايه ، معماري ،فني و مهندسي و٢٠از ١٤علوم انساني ،كشاورزي ، هنر و حداقل معدل 

پزشكي در مقطع كارشناسي و مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي عمومي .

-كارشناسي ارشد:٢

 در ساير رشته ها بر اي ورود به دوره كارشناسي١٤هنر و كشاورزي و معدل ،  در رشته هاي علوم انساني ١٥داشتن حداقل معدل *

ارشد و اخدذ پذيرش از يكي از دانشگاهها

- دكتري تخصصي :٤



در رشته متناسب با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد و P.H.D براي ورود به دوره هاي دگتراي تخصصي ١٦داشتن حداقل معدل *

اخذ پذيرش از يكي از دانشگاهها

ب: شرايط سني :

متقاضيان در هنگام ارسال تقاضاي تحصيلي در دانشگاهها ي جمهوري اسالمي ايران بايد داراي شرايط سني به ترتيب زير باشند:

 سال ) براي تحصيل در٢٦ سال براي دارندگان ديپلم متوسطه (در مورد داوطلبان رشته هاي زبان و ادبيات فارسي والهيات ٢٢حداكثر *

دوره هاي كارداني و كارشناسي

 سال براي تحصيل در دوره كارشناسي٣٠ سال براي دارندگان ديپلم مدرك كارشناسي (زبان و ادبيات فارسي و الهيات ٢٨حداكثر   *

ارشد.

 سال) براي٣٥ سال براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد (در مورد داوطلبان تحصيل در رشته  ادبيات فارسي و الهيات ٣٢حداكثر *

تحصيل در دوره دكترا

كليه دانشجوياني كه به استناد آئين نامه پذيرش دانشجو از خارج از كشور پذيرفته شده اند و در مقاطع كارشناسي ، تبصره:   *

كارشناسي ارشد و يا دكتري برابر مقررات جاري مقطع مربوط از دانشگاه هاي جمهوري اسالمي ايران فارغ التحصيل گرديده اند، در

صورتي كه در همان سال فراغت از تحصيل ، تقاضاي ادامه تحصيل در مقطع باالتر را داشته باشند از شراط سني معاف مي باشند.

 

: زمانبندي پذيرش٦ماده 

زمانبندي بررسي تقاضا و اعالم نتيجه به شرح ذيل مي باشد:

نيمسال دوم تحصيلينيمسال اول تحصيليمراحل كار

تا قبل از پانزدهم شهريور ماهتا قبل از پانزدهم ارديبهشت ماهآخرين زمان دريافت مدارك متقاضيان

پانزدهم آبان ماهپانزدهم تيرماهبررسي و اعالم نتيجه به داوطلب

براساس تقويم آموزشي دانشگاههابراساس تقويم آموزشي دانشگاههاشروع كالسها

  

: مراحل ورود٧ماده 

-پس از اعالم نتيجه نهايي ليست پذيرفته شدگان ، وزارت امور خارجه نسبت به صدور رواديد تحصيلي آنان اقدام خواهد نمود.٧-١

-مركز آموزش زبان فارسي عهده داراستقبال و اسكان موقت پذيرفته شدگان مي باشد.٧-٢

 

: مراكز آموزش زبان فارسي   ٨ماده 

پذيرفته شدگاني كه آشنايي كافي با زبان فارسي ندارند ، قبل از شروع رسمي دوره تحصيلي ملزم به شركت در دوره زبان و ادبيات

فارسي در يكي از مراكز ذيل مي باشند.

مركز آموزش زبان فارسي مركز جهاني علوم اسالمي  *

مركز آموزش بين المللي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران (دهخدا)  *

مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)  *

ساير دانشگاهها و مراكز اموزش عالي كه آمادگي برگزاري دوره زبان و ادبيات فارسي را با تائيد شوراي  بورس دانشجويان غير ايراني*

داشته باشند.

- هزينه برگزاري دوره زبان و ادبيات فارسي دانشجويان بورسيه برحسب نوع رشته (پزشكي، غيرپزشكي)برعهده وزارت ذيربط مي٨-١



باشد.

-هزينه برگزاري دوره زبان و ادبيات فارسي دانشجويان غير بورسيه برعهده دانشجو مي باشد.٨-٢

-كليه پذيرفته شدگان بورسيه در طول دوره زبان فارسي از كمك هزينه تحصيلي برخوردار مي باشند.٨-٣

-كليه افرادي كه در آزمون پايان دوره زبان فارسي موفق به اخذ نمره قبولي نمي گردند در صورت تائيد مركز آموزش مربوط مي توانند٨-٤

با پرداخت هزينه دوره مجددًا فقط براي يك نوبت در دوره شركت و در صورت قبولي شروع به تحصيل نمايند. اين قبيل افراد در اين مدت از

كمك هزينه تحصيلي برخوردار نمي باشند.

: تجديد دوره دانشجويان غير بورسيه در صورت پرداخت هزينه دوره توسط دانشجو محدويت ندارد.تبصره

 

: جايابي تحصيلي  ٩ماده 

-پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي، دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، دارو سازي و دامپزشكي برحسب رشته تحصيلي٩-١

همانند دانشجويان ايراني ملزم به گذرانيدن دروس جبراني يا پيش نياز رشته مربوط در مركز آموزش پيش دانشگاهي دانشگاه بين

المللي امام خميني (ره) و يا دانشگاهي كه توسط وزارت جهت تحصيل معرفي خواهند شد، مي باشند.

،رشت٩-٢ ،تبريز، همدان  ،شيراز،مشهد،قزوين،ساري  ،اصفهان  تهران  شهرهاي  دانشگاههاي  از  يكي  ترجيحًابه  پذيرفته شدگان   -

،زاهدان، زابل ، اهواز ، كرمانشاه ،كرمان ،سنندج، معرفي خواهند شد.

- متقاضيان تحصيل در مقطع كارشناسي بر اساس نمره زبان فارسي و پيش دانشگاهي ،ظرفيت دانشگاهها و سوابق تحصيلي و٩-٣

اولويتهاي مورد انتخاب متقاضي توسط وزارت جايابي مي گردند.

- حداكثر مهلت شروع به تحصيل پذيرفته شدگان شش ماه از تاريخ تصويب بوده و در صورت عدم شروع در مدت ياد شده بورس آنان٩-٤

لغو مي گردد.

 

: سرپرست دانشجويان غير ايراني١٠ماده 

بمنظور رسيدگي به امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي دانشجويان غير ايراني در هر يك از دانشگاههاي با بيش از پنجاه نفر دانشجو،

نظر مسقيم بعنوان سرپرست دانشجويان غير ايراني زير   ( (با حداقل رتبه استادياري  از اعضاء هيأت علمي رسمي دانشگاه  يكي 

رياست دانشگاهها فعاليت مي نمايد.

 در دانشگاههاي با كمتر از پنجاه دانشجو رسيدگي به امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي دانشجويان بر عهده معاون دانشجويي وتبصره:

فرهنگي دانشگاه مي باشد.

 

.وظايف سرپرستان١١ماده 

- رسيدگي به مسائل و مشكالت و بررسي وضعيت دانشجويان و ارسال گزارش از طريق دانشگاه به وزارت١١-٢

- همكاري در اجراي برنامه هاي اعالم شده از سوي وزارت١١-٣

-مديران مراكز آموزش زبان فارسي و پيش دانشگاهي در طول اجراي دوره هاي آموزشي مسئوليت سرپرستي دانشجويان غير١١-٤

ايراني را عهده دار مي باشند.

 

: تسهيالت دانشجويان بورسيه١٢ماده 

-دانشجويان مجرد از خوابگاه و بيمه خدمات درماني به صورت رايگان برخوردارمي باشند.١٢-١
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-به دانشجويان بورسيه مجرد ماهيانه مبالغ ذيل بعنوان كمك هزينه پرداخت مي گردد.١٢-٢

كارداني و كارشناسي : هشتصد هزار ريال

كارشناسي ارشد: نهصد هزار ريال

دكتري : يك ميليون ريال

-به كليه دانشجويان متاهل ماهيانه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان كمك هزينه پرداخت ميگردد.١٢-٣

-به دانشجويان متاهل در صورت وجود امكانات ، خوابگاه متاهلي واگذار و در صورت عدم امكان ماهيانه پانصد هزار ريال كمك هزينه١٢-٤

مسكن توسط وزارت و بيست ميليون ريال وام وديعه مسكن از طريق صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد.

-به پذيرفته شدگان تحصيل در جمهوري اسالمي ايران به محض ورود مبلغ پانصد هزار ريال بعنوان كمك هزينه اوليه پرداخت مي١٢-٥

گردد.

حداكثر مدت زمان استفاده از بورس تحصيلي در هر يك از مقاطع به شرح جدول ذيل بدون احتساب دوره زبان فارسي مي باشد.١٢-٦

Ph.Dدكتري دكتري حرفه ايكارشناسي ارشدكارشناسيكارداني

٥/٤سال٧سال٢سال٤سال٢

 

در موراد خاص حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت بورس اضافه مي گردد.: ١تبصره  

پرداخت كمك هزينه و ارائه تسهيالت به دانشجويان بورسيه بر حسب نوع رشته پزشكي ، غير پزشكي ) بر عهده وزارت ذيربط:٢تبصره 

مي باشد.

 به دانشجويان غير بورسيه با اخذ هزينه ،امكانات و خدمات رفاهي ارائه مي گردد.:٣تبصره 

 

: امور دانشجويي و آموزشي١٣ماده 

- معاونت دانشجويي وزارت موظف است به منظور افزايش شادابي در بين دانشجويان غير ايراني هنگام بر گزاري مسابقات درون١٣-١

دانشگاهي و كشوري و يا المپياد هاي ورزشي دانشجويان كشور برنامه ريزي الزم براي حضور دانشجويان غير ايراني معمول و سهميه

ويژه اي براي اين موضوع اختصاص دهد.

-دانشجويان غير ايراني با اخذ مجوز از مراجع ذيصالح مي توانند نسبت به تشكيل تشكل هاي غير دولتي اقدام  نمايند.١٣-٢

-تغيير رشته ، انتقال ، ميمهاني دانشجويان بورسيه ممنوع مي باشد . در موارد خاص موضوع در شوراي بورس دانشجويان غير١٣-٣

ايراني تصميم گيري خواهد شد.

-دانشجويان غير ايراني مشمول ضوابط و مقررات آموزشي همانند دانشجويان ايراني مي باشند.١٣-٤

-كليه دانشجويان ساليانه يك نوبت تحت معاينه پزشكي قرار مي گيرند.١٣-٥

-آزمايش توسط وزارت انجام و نتايج آزماشات در پرونده دانشجو ثبت خواهد شد. شروع به تحصيل دانشجويان غير ايراني بدون١٣-٦

انجام معاينه پزشكي ممنوع مي باشد.

-دانشجويان غير ايراني شركت كننده در المپياد هاي علمي داخلي در صورت كسب رتبه هاي اول تا سوم در اولويت استفاده از١٣-٧

بورس تحصيلي در مقطع باالتر قرار خواهند گرفت.

- دانشجوياني كه زودتر از موعد متعارف تحصيلي موفق به اتمام دوره تحصيلي با معدل عالي شوند، در اولويت اسفاده از بورس١٣-٨

تحصيلي در مقطع باالتر خواهند بود .

- به منظور انتخاب دانشجوي نمونه غير ايراني برابر ضوابط و مقررات انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه سهميه اي جداگانه منظور و١٣-٩



دانشجويان ياد شده امكان شركت در اين رقابت را خواهند داشت .

ايراني در١٣-١٠ تحت عنوان خوابگاههاي دانشجويان غير  تعدادي خوابگاه  يا ساخت  تهيه و  را جهت  -وزارت ذيربط هماهنگي الزم 

شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه نفر دانشجو دارند، به عمل مي آورد.

 

: امور فرهنگي١٤ماده 

سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان غير ايراني بر اساس مصوبات و دستور العمل هاي شوراي عالي انقالب

فرهنگي خواهد بود.

 

: دانش آموختگان١٥ماده 

بهداشت درمان و آموزش پزشكي١٥-١ ايراني ساليانه توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و  از دانشجويان غير  تجليل  -بمنظور 

مراسمي با عنوان جشن دانش آموختگي دانشجويان غير ايراني برگزار و از نفرات برتر  گروهها و مقاطع مختلف آموزشي تقدير مي

گردد.

-به منظور ارتباط مستمر با دانش آموختگان غير ايراني كانون دانش آموختگان غير ايراني تشكيل و دانش آموختگان عالقمند عضو١٥-٢

كانون ياد شده مي گردند، مديريت و و رهبري كانون ياد شده با وزارت ذيربط مي باشد.

- وزارت بر حسب رشته تحصيلي دانش آموختگان ، تمهيدات الزم براي عضويت در انجمنهاي علمي داخل كشور بعمل خواهد آورد.١٥-٣

بديهي است حق عضويت اين افراد نيز براي مدت دو سال توسط وزارت پرداخت مي گردد.

-اخبار تحوالت علمي فرهنگي و سياسي از طريق نشريه اي خاص توسط كميته فرهنگي به اطالع دانش آموختگان خواهد رسيد١٥-٤

-چنانچه دانش آموختگان دوره دكتري پس از سه سال اشتغال در كشور متبوع خود مايل به استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت١٥-٥

بورس آنان درشوراي  از دانشگاه مربوط درخواست  باشند در صورت اخذ پذيرش  سه ماهه(فوق دكتري)در دانشگاه محل اخذ مدرك 

دانشجويان غير ايراني مورد بررسي و به واجدين شرايط بورس كوتاه مدت اعطا مي گردد.

دانش آموختگان غير بورسيه در صورت موافقت دانشگاه محل اخذ مدرك و پرداخت هزينه ميتوانند از فرصت مطالعاتي كوتاه مدتتبصره : 

سه ماهه استفاده نمايند.

 

:شهريه تحصيلي دانشجويان غير ايراني١٦ماده 

به ازاي تحصيل هر دانشجوي بورسيه بر اساس مقطع مبالغ ذيل بعنوان شهريه تحصيلي توسط وزارت ذيربط به دانشگاهها پرداخت مي

گردد.

 

(به ريال)شهريه تحصيلي 

كارداني

كليه رشته ها

كارشناسي

 كليه رشته ها

كارشناسي ارشد

علوم انساني و هنر

كارشناسي ارشد علوم

پايه، فني مهندسي و

كشاورزي

دكتراي

 حرفه اي

٢٠.٠٠٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 

 



دكتري(:١تبصره  مقطع  دانشجويان  تحصيلي  شهريه   PHDتحصيلي درصد هزينه  شصت  اساس  بر  پزشكي  تخصصي  دكتري  و   (

دانشجويان بورسيه هيئت علمي دكتري داخل در هر گروه آموزشي پرداخت مي گردد.

 تبصره١٦ ماده و ١٦ شهريه تحصيلي دانشجويان غير بورسيه توسط هيأت امناي دانشگاهها تعيين مي گردد اين آيين نامه در :٢تبصره 

 به تائيد وزراي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصويب الزم االجرا بوده و١٢/٢/٨٥در تاريخ 

كليه آئين نامه هاي قبلي ملغي مي گردد.

 

  

       محمدمهدي زاهدي                                  دكتر كامران باقري لنكراني

      وزيربهداشت ،درمان و آموزش     وزير علوم، تحقيقات و فناوري                                                                              

پزشكي
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