
 
 
 
 
 

  ارباب رجوع اداره دانشجويان غير ايرانيمطروحه سواالت 
  

در دانشگاههاي علوم پزشكي چه اقـداماتي       ) اخذ شهريه (  براي پذيرش دانشجويان خارجي بصورت آزاد        -۱
  بايد انجام گيرد؟

 وشرايط آنان را اعم از شـرايط علمـي ومـالي جويـان              هبه دانشگاه مدنظر ومورد تقاضا مراجعه كرد      "  بايد مستقيما  -ج

 .شديد وبا دانشگاه به توافق مي رسيد
 
   پذيرش دانشجوي آزاد تبعه افغاني را دردستور كاردارند ؟،ال حاضر دانشگاهها آيا درح-۲
 . خير تا اطالع ثانوي پذيرش دانشجوي افغاني ممنوع است-ج
 
  چه كار بايد كرد؟... صدور اقامت و  رواديد ،  جهت انجام امور كنسولي مانند اخذ گذرنامه ، تمديد اقامت ،-۳

 اداره كل امـور     –كه با عنوان وزارت علوم تحقيقات وفناوري          از دانشگاه  غال به تحصيل   بايد  پس از اخذ گواهي اشت       -ج

 . مراجعه نمود اداره امور كنسولي- به وزارت فوق الذكرصادر شده است،دانشجويان داخل 
 
   جهت بورسيه شدن دانشجويان خارجي چه مراحلي بايد طي شود؟-۴

 شوراي پذيرش مراجعه شود وشرايط آن       –اداره كل امور دانشجويان داخل       – بايد به وزارت علوم تحقيقات وفناوري        -ج
  .ويدرا جويا ش

  
  . نمود جهت تائيد گواهي اشتغال به تحصيل جهت سفارت يا وزارت خارجه بايد به كجا مراجعه -۵

ل  بايد به اداره دانشجويان غير ايراني در طبق ششم مراجعه وپس از مهر كردن گواهي اشتغال به تحـصي                   -ج

  .آن را به وزارت خارجه يا سفارت ارائه كرد

  
   آيا دانشجوي بورسيه غيرايراني مي تواند هر دانشگاهي را كه خود مي خواهد انتخاب كند؟-۶
 شرايط پذيرش دانـشگاهها     – خير با توجه به شرايط فرهنگي ، معدل دوره زبان فارسي وپيش دانشگاهي               -ج

  .كي معرفي مي گردنددانشجويان به دانشگاههاي علوم پزش... و

  
مشكل سـنوات يـا اخـراج گـردد چـه           " داراي مشكل آموزشي مثال   ) بورسيه  (  درصورتي كه دانشجوي غير ايراني       -۷

  ؟اقداماتي مي تواند انجام دهد
انگر مشكالت وي بوده به همراه درخواسـت  ي مي تواند ريز نمرات تائيد شده خود را به همراه مداركي كه ب   -ج

  ارائه دهد كه درصورت تائيد رئيس مركـز خـدمات آموزشـي            ۶نشجويان غير ايراني در طبقه      خود به اداره دا   

  .گيردمي طه ارسال وتصميم گيري نهايي صورت ومرب موضوع به شوراي

  



 
 
 
 
 

 پول  ميزان هزينه باشد ويا در     ، ه ارسال نشد   نوع الف كمك هزينه تحصيلي      چنانچه جهت دانشجويان غير ايراني بورسيه      -۸
  نمايد؟ به چه قسمتي مراجعه  دانشجوشكالتي مشاهده گردد بايددريافتي م

 بايد به دفتر بودجه معاونت آموزشي آقاي حيدرنسب در طبقه پنجم يا اداره دانـشجويان غيـر ايرانـي در         -ج

  .طبقه ششم مراجعه ونسبت به رفع مشكل اقدام نمود

  
  ؟راحلي را طي كند جهت اخذ بليط رايگان دانشجوي غير ايراني بورسيه بايد چه م-۹

وگواهي اشتغال  .  باشد ۱۴ ترم گذشته باالي     ۲ سال از زمان آخرين بليط گذشته باشد ومعدل          ۲ بايد حداقل    -ج

 درآن قيد شده است را از دانشگاه اخذ نمايد وسپس بـه اداره دانـشجويان                ۱۴به تحصيل خود كه معدل باالي       

  . مراجعه نمايد۶غير ايراني در طبقه 

  
  ؟كندمي بايد چه مراحل را طي نامه دانشفارغ التحصيل غير ايراني جهت اخذ  دانشجوي -۱۰

 نامه تسويه حساب خود را از آموزش دانشگاه اخذ كرده وپس از صدور فرم فراغـت از تحـصيل از سـوي                  -ج

  .به اداره فارغ التحصيالن نسبت به اخذ مدارك اقدام نمايد دانشگاه وارسال آن

  
  مراحلي طي شود؟ جهت تائيد مدارك وترجمه آن بايد چه -۱۱
ـ  جهـت مهـر ترجمـه        ونين مركز يا معـا    ئيسنامه وريز نمرات بايد پس از تائيد ر        پس از اخذ دانش    -ج ه آقـاي   ب

دارالترجمه هاي رسمي برده وپس از ترجمـه آنهـا را           مدارك را به      ، نوراللهي مراجعه نمايد وپس از مهر كردن      

  .رت امور خارجه برساندبه تائيد وزا

  
   مورد تائيد وقابل ترجمه مي باشد؟)بورسيه(  آيا گواهي تحصيلي جهت دانشجويان غيرايراني -۱۲
   بله-ج

  

   آيا امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر جهت دانشجويان بورسيه وجود دارد؟-۱۳
ه وپس از معرفي از سـوي آنـان بـه            مراجع ۶ دانشجو به اداره دانشجويان غير ايراني واقع در طبقه           – بله   -ج

  .مراجعه نمايد...)  مركز سنجش و– دبيرخانه علوم پايه –شوراي تخصصي ( مراجع ذيصالح 

  
   آيا انتقالي جهت دانشجويان خارجي امكان پذير است؟-۱۴
   خير-ج

  

   آيا ميهماني جهت دانشجويان خارجي امكان پذير است؟-۱۵
ذيصالح و نظر رياست محترم مركز امكـان         رك مستدل وتائيد مراجع   خاص وبا ارائه مدا   بسيار   در شرايط    -ج

  .پذير است



 
 
 
 
 

   آيا دانشجويان غير ايراني بورسيه مي توانند از ترم تابستاني بهره مند گردد؟-۱۶

 آموزشي وموافقت دانشگاه مبداء اين خدمات درصورت موافقت ستاد شاهد وايثارگر وموافقت رياست مركز     -ج

  .تامر امكان پذير اس

  

  و ايراني شود؟ه  آيا دانشجوي بورسيه غيرايراني مي تواند درطول تحصيل تابعيت خود را عوض كرد-۱۷
بايـد از   "  محسوب مي گردد كـه حتمـا       يدانشجو مانند يك فرد ايران      اما درصورت محقق شدن اين امر ،         بلي ،  -ج

   .  تحصيل محروم مي گرددطريق كنكور سراسري وارد دانشگاه مي شده لذا بورسيه وي لغو واز ادامه

  
مي تواند نسبت به تغيير تابعيت خود       )  هستند    بيشتر از اتباع افغانستان وعراق     كه(كنكوري  غير ايراني    آيا دانشجوي    -۱۸

  اقدام نمايد؟
  . بلي ولي مانند فرد ايراني محسوب مي گردد و بايد كليه تعهدات وطرح خود را انجام دهد-ج

  

   ايراني از چه امكانات رفاهي برخوردار مي باشند؟ دانشجويان بورسيه غير-۱۹
  .....ويلي و استفاده از برنامه وامكانات حص هزينه ت– حق مسكن - حق تكفل– حق تاهل – بيمه -ج

  
   كمك هزينه دانشجويان غير ايراني هر چند وقت يكبار جهت آنان واريز مي شود؟-۲۰
    هر شش ماه يكبار-ج 

  

   بگذراند؟ راچه مدت دوره زبان فارسي وپيش دانشگاهي دانشجوي خارجي بايد در-۲۱
   ماه دوره پيش دانشگاهي۳ ماه زبان فارسي و ۶ -ج

  

  را مي تواند يك دوره ديگر زبان فارسـي وپـيش دانـشگاهي           " مجددا. اگردانشجو قادر به كسب نمره قبولي نباشد      -۲۲
 .بگذراند

   بله به شرط پرداخت هزينه هاي مربوطه-ج

  

   در رشته اي مشخص مجاز به تغيير  رشته مي باشد؟پذيرش پس از آيا دانشجو-۲۳
  خير-ج
 
 
 اداره دانشجويان غيـر ايرانـي حاصـل         ۸۱۴۵۲۳۳۵ اطالعات بيشتر با شماره تلفن         نيازبه كسب    درصورت « 

   ».فرمائيد
  


