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 مفیدشرایط آموزشی و اقامتی دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی دانشگاه 

 شرایط آموزشی تحصیل در دانشگاه -الف

 .تحصیلی هر سال می باشدو دوم شروع به تحصیل پذیرفته شدگان در دانشگاه، نیمسال اول  -1 

 .شدگان، به سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا پایان تحصیل وجود نداردامکان مهمان شدن و انتقال پذیرفته  -2

 .و تخفیف شهریه برای دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی تا پایان تحصیل وجود ندارد )پس از دو نیمسال تحصیل( امکان تغییر رشته -3

 .لی دیگر، ممنوع استتحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عا -4

 .شد از ادامه ی تحصیل محروم می شودچه محرز گردد که دانشجو در یک مقطع تحصیلی برای دومین بار پذیرفته شده و یا سابقه ی اخراج آموزشی داشته است، در هر مرحله ای که بانانچ -5

 .ش دانشگاهی می باشند. در غیر این صورت مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش نیستنددارندگان مدارک دیپلم از مراکز آموزشی ایران، ملزم به ارائه ی مدرک پی -6

به شرکت در فراخوان پذیرش می باشند و در صورت  دارندگان مدارک دیپلم کار و دانش و فنی و حرفه ای، در صورت دارا بودن مدرک کاردانی که معادل مدرک پیش دانشگاهی محسوب می شود، مجاز -7

 .واحد های درسی گذرانده شده در دوره ی کاردانی این دسته از داوطلبان، معادل سازی نمی شودپذیرش، 

 .ردی کاردانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی هستند، بر اساس نظر مدیر گروه مربوطه و قوانین آموزشی دانشگاه انجام می پذیمعادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده ی فارغ التحصیالن دوره -8

به تحصیل آنان بیش از دو نیمسال تحصیلی نباشد، این داوطلبانی که در دیگر مراکز دانشگاهی ایران شاغل به تحصیل هستند، در صورتی می توانند در فراخوان پذیرش شرکت نمایند که مدت اشتغال  -9

 .نامه ی انصرافی از دانشگاه محل تحصیل خود می باشنددسته از داوطلبان پس از پذیرش و به هنگام نام نویسی اولیه، ملزم به ارائه ی 

ست. بدیهی است این روند پس از انجام نام نویسی اولیه نام نویسی قطعی و آغاز به تحصیل پذیرفته شدگان، منوط به گذراندن مراحل پذیرش نهایی در وزارت علوم و اخذ و ارائه ی روادید تحصیلی ا -10

 .آغاز خواهد گردید

به تصویب دانشگاه رسیده است، می  فته شدگان هنگام نام نویسی اولیه موظف به پرداخت شهریه ی آموزشی نیمسال اول تحصیلی، بر حسب نوع رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده کهپذیر -11

 .باشند

رخواست مرخصی از سوی دانشجو  تابع ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه بوده و با احتساب دانشجویان غیربورسیه غیرایرانی، مجاز به اخذ مرخصی در نیمسال اول تحصیلی نیستند و در صورت د -12

 .می باشد سنوات برای دانشجویان

شیوه ی  آموزشی ـ پژوهشی و یا آموزشی را انتخاب نمایند.  دو پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در هنگام نام نویسی قطعی، به اختیار خود می توانند برای رشته های پذیرش شده، یکی از -13

 .پس از انتخاب، انتقال از شیوه ی آموزشی به سایر شیوه ها ممنوع است

 .گروه های آموزشی می توانند برای دانشجویان غیرایرانی جدیدالورود با تصویب شورای گروه، واحدهایی را به عنوان پیش نیاز ارائه نمایند -14

جویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابع انشجویان غیرایرانی در اموری که در این شیوه نامه به آن اشاره نشده است، در صورت عدم مغایرت با آیین نامه های مربوط به پذیرش دانشد -15

 .قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاه هستند

 .قیق شیوه نامه ی پذیرش بوده و پس از پذیرش، هیچ عذری مبنی بر عدم اطالع از مفاد شیوه نامه پذیرفته نیستداوطلبان ملزم به مطالعه ی د -16

 شرایط اقامتی -ب

 .ی خروج قطعی از کشور استاخذ و ارائهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری منوط به  3/11/88مورخ  98203/12/41ی تحویل دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی به دانش آموختگان طبق بخشنامه ی شماره -1

 :نام نویسی اولیه ی اتباع غیرایرانی مقیم ایران، منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر زیر است -2

 .الف( دفترچه ی پناهندگی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 .ب( گذرنامه ی معتبر

 .اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار و صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین غیر ایرانی استانداری ها ج( کارت هویت ویژه ی

 .د( برگ خروج از کشور مدت دار

 .داوطلبانی که دارای دو تابعیت هستند، مجاز به پذیرش نبوده و پس از احراز دو تابعیتی بودن، پذیرش آنان لغو می گردد -3



شدگان در دانشگاه، منوط به انجام تشریفات برخی از موارد اعالم شده از سوی اداره ی کل امور اتباع و مهاجرین غیر ایرانی وزارت کشور، نام نویسی قطعی و ادامه ی تحصیل پذیرفته به استثنای  -3

 .قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می باشد

، از ادامه ی مراحل پذیرش شرایط داوطلب با شرایط اعالم شده از سوی اداره ی کل امور اتباع و مهاجرین غیر ایرانی وزارت کشور و یا مراجع ذیصالح تشخیص داده شوددر هر مرحله ای مغایرت  -4

 .داوطلب، جلوگیری به عمل خواهد آمد

 .ز طریق امور کنسولی سرپرستی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه نسبت به تمدید اقامت تحصیلی خود اقدام نماینددانشجویان در طول تحصیل باید یک ماه قبل از اتمام تاریخ اقامت تحصیلی، ا -5

 .دانشگاه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده ی پذیرفته شدگان )به استثنای همسر و فرزند مقیم دانشجوی مرد در کشور( ندارد -6

 .مه ی اقامت دانش آموختگان غیر ایرانی ندارد و اتباع مذکور باید پس از تحصیل، به کشور متبوع خویش بازگردنددانشگاه تعهدی نسبت به ادا -7

 


