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اي از    دفترچه راهنماي دانشجويان غيرايراني جهت آشنايي بـا خالصـه         
  كارداني كارشناسيررات و قوانين آموزشي رشته مق



 ١

  : دانشجوي گرامي 
رض خيرمقدم و بـا آرزوي موفقيـت روزافـزون در طـول تحـصيل ،                ضمن ع 

. كنـيم   شما را با اهم مقررات آموزشي و مراحـل پـذيرش دانـشجو آشـنا مـي                

تـر از قـوانين       بديهي است در صورت نياز به كسب اطالعـات بيـشتر و دقيـق             

  : آموزشي الزم است به اداره آموزش دانشگاه مربوطه مراجعه فرمائيد

  : مراحل پذيرش دانشجو به شرح ذيل ميباشد روند و ) الف 

  ارسال مدارك به شوراي بورس  -۱

بــه صــورت بورســيه كــه شــامل (اخــذ پــذيرش از شــوراي بــورس  -۲

 ) بورسيه الف و ب ميباشد

دعوت به كشور جمهوري اسالمي ايران جهت گذرانـدن دوره زبـان             -۳

 فارسي و دوره پيش دانشگاهي 

 گاه بين المللي اخذ معدل حدنصاب توسط دانشجو در دانش -۴

درصورت عدم موفقيت حداكثر يك نوبت ديگر بـه دانـشجو فرصـت             : تبصره

هـا از     داده ميشود و درخصوص دانشجويان بورسيه نـوع الـف كليـه هزينـه             

  . سوي وزارت متبوع پرداخت ميگردد

ارسال ليـست و كارنامـه دانـشجويان موفـق بـه اداره دانـشجويان                -۵

 غيرايراني 

 نشگاههاي علوم پزشكي،دانشجويان دردا تقسيم -۶

 بديهي است در اين مرحله دانشجو به هيچ عنوان نيازي بـه مراجعـه بـه                

وزارت بهداشت ندارد و وزارت مربوطه بـا توجـه احـراز شـرايط ماننـد                

كسب معدل و مليت ، ظرفيت پـذيرش دانـشگاهها ودرخواسـت دانـشجو              

 . نمايد نسبت به جايابي دانشجويان اقدام مي



 ٢

زسوي اداره دانشجويان غيرايراني وزارت بهداشت،      پس از جايابي ا    -۷

اي جهــت دانــشجويان صــادر و بــه آمــوزش دانــشگاه  معرفـي نامــه 

 . ارسال ميگردد) ره(المللي امام خميني بين

پس از اخذ معرفي نامه، دانـشجويان بـه آمـوزش كـل دانـشگاههاي                -۸

 . نمايند مربوطه مراجعه مي

 م پزشكيثبت نام دانشجويان توسط دانشگاههاي علو -۹

صدور گواهي ثبت نام ازسوي آموزش دانشگاههاي علـوم پزشـكي            -۱۰

با عنوان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و پيگيري دانـشجو جهـت             

در طــول ....) صــدور اقامــت و تمديــد آن و (انجــام امــور كنــسولي 

 .تحصيل ازطريق وزارت علوم

  

  



 ٣

گاههاي ذيـل   دقت فرمائيد كه پذيرش شما دانشجويان عزيز در يكـي از دانـش            

  : امكان پذير ميباشد 
  

I.R.IRAN 
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 http://www.tums.ac.ir            دانشگاه علوم پزشكي تهران -۱

 http://www.iums.ac.ir            دانشگاه علوم پزشكي ايران -۲

 http://www.sbmu.ac.ir         دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -۳

 http://www.uswr.ac.ir         م بهزيستي و توانبخشيدانشگاه علو-۴

 http://www.qums.ac.ir           دانشگاه علوم پزشكي قزوين -۵

 http://www.kaums.ac.ir         دانشگاه علوم پزشكي كاشان -۶

 http://www.mums.ac.ir          دانشگاه علوم پزشكي مشهد -۷

 http://www.sums.ac.ir           دانشگاه علوم پزشكي شيراز -۸

 http://www.mui.ac.ir             دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -۹

 http://www.tbzmed.ac.ir        دانشگاه علوم پزشكي تبريز -۱۰

 http://www.ssu.ac.ir              دانشگاه علوم پزشكي يزد -۱۱

 http://www.gums.ac.ir           دانشگاه علوم پزشكي گيالن -۱۲

 http://www.goums.ac.ir        دانشگاه علوم پزشكي گلستان -۱۳

 http://www.bums.ac.ir           دانشگاه علوم پزشكي بيرجند -۱۴



 ٤

قوانين و مقـررات آموزشـي دوره كـارداني و كارشناسـي پيوسـته و               هم  

 ناپيوسته

 ارزشيابي تحصيلي

ــشگاهي      • ــري و آزماي ــر درس نظ ــولي در ه ــره قب ــداقل نم  و ۱۰ح

 . ميباشد۱۲كارآموزشي در عرصه 

 ۱۲ميانگين كل نمرات دانـشجو در پايـان دوره تحـصيل بـا حـداقل                 •

باشد تا در رشته خـود حـسب مـورد مـدرك كـارداني كارشناسـي                

 .پيوسته يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند

ــشجو دردوره  • ــرات دان ــانگين نم ــارداني و  در صــورتيكه مي ــاي ك ه

ال متوالي يا متنـاوب و كارشناسـي         نيمس ۲كارشناسي ناپيوسته در    

 باشـد در    ۱۲ نيمسال متناوب كمتر از      ۴ نيمسال متوالي يا     ۳پيوسته  

اي از ادامه تحصيل محروم خواهد شـد و دانـشجويي كـه               هر مرحله 

 محسوب مشروطي باشد دانشجوي ۱۲كمتر از در آخر ترم معدلش 

 . ندارد واحد را در نيمسال بعدي۱۴ حق انتخاب بيش از ميشود و

تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در هر يك از             دانشجو مي  •

حــداكثر بــراي يــك ) كــارداني و كارشناســي ناپيوســته(هــاي  دوره

 نيمسال متوالي يا متنـاوب      ۲نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته       

 .از مرخصي تحصيلي است

 غيبت

ده  در جلـسه امتحـان برعهـ        غيبت تشخيص موجه و غيرموجه بودن     •

 .شوراي آموزشي دانشگاه است



 ٥

ســاعات غيبــت دانــشجو در هــر درس نظــري از      •
17
 ، عملــي و 4

 از شگاهيآزمايــ 
17
10 و كــارآموزي و كــارورزي از   2

 مجمـــوع 1

ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند در غير اينصورت نمـره آن درس             

 . محسوب ميشوديا بخش صرف

دانشجوياني كـه تمايـل بـه انـصراف دارنـد مراتـب را بـه آمـوزش                   •

 .دانشگاه يا مركز امور دانشجويي ارائه ميدهد 

عدم مراجعه بيش از يك ترم بـه دانـشگاه جهـت ثبـت نـام يـا تـرك                     •

تحــصيل بــدون دليــل موجــه ، موجــب ميگــردد دانــشجو بــه عنــوان 

 . شود واخراج دانشجوي منصرف شناخته

ــ • ــي   انتق ــشجويان غيرايران ــت دان ــر رشــته جه ــايي و تغيي  ال ، جابج

 .غيرمجاز ميباشد

دانــشجويي كــه كليــه واحــدهاي درســي و مراحــل آموزشــي دوره   •

 را طبق برنامـه مـصوب و براسـاس مقـررات            كارداني وكارشناسي 

آموزشي با موفقيت گذرانده باشد فـارغ التحـصيل شـناخته ميـشود       

 . دانش نامه خود را دريافت نمايدميتواند پس از طي مراحل قانوني 
ــاز در دوره  ــدت مج ــداكثر م ــته    ح ــارداني و كارشناســي ناپيوس ــاي ك ــال و ۳ه  س

 سال است و در صورتيكه دانـشجو نتوانـد واحـدهاي درسـي              ۶كارشناسي پيوسته   

  دوره را در حداكثر مدت مجاز با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج ميگردد

 وكارشناسـي ناپيوسـته      تحـصيلي در قطـع كـارداني       بورساز  ضمنا زمان استفاده    

 دانـشجو   پس از آن بورسيه قطع ميگرددو     وسال است   ۴سال ودرمقطع كارشناسي    ۲

الزم به ذكر است در مـوارد بـسيار خـاص      .بايد باهزينه شخصي ادامه تحصيل دهد       

) اسـتفاده از كمـك هزينـه تحـصيلي        (حداكثر يك نيمسال تحصيلي بـه مـدت بـورس           

  ه ميگردداضاف



 ٦

دانشجويان عزيزمستقردر تهران بايد جهت انجام كليه اقدامات كنسولي        :توجه

... در طول تحصيل اعم از صدور و تمديد اقامت و صدور ويـزا و گذرنامـه و                

....) گذرنامـه و  (با دردست داشتن گواهي اشتغال به تحصيل و مدارك اقامتي       

ت علوم تحقيقات نـزد آقـاي       به اداره كل امور دانشجويان داخل واقع در وزار        

بديهي است دانـشجويان دانـشگاههاي علـوم پزشـكي          . صفري مراجعه نمائيد  

شهرستان نسبت به ارسال مدارك فوق الذكر از طريق آموزش دانـشگاههاي            

  .مربوطه به وزارت علوم اقدام خواهند نمود

شما دانشجوي گرامـي جهـت كـسب اطالعـات بيـشتر درخـصوص اقـدامات                

 آقاي صفري تماس حاصـل      ۸۲۲۲۳۰۹۴-۹۵انيد با شماره تلفن     تو  كنسولي مي 

  . فرمائيد
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وزارت بهداشــت درمــان و  و تلفــن اداره دانــشجويان غيرايرانــي آدرس .

  : آموزش پزشكي 

 سـتاد مركـزي     - نـبش فالمـك و زرافـشان       - خ سـيماي ايـران     -شهرك غرب 

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

 ir.hbi.dme://http    : ارت بهداشت صفحه الكترونيكي وز
http://www.mohme.gov.ir 
 

   ۸۸۳۶۴۵۳۶-۸۱۴۵۲۳۵۲مديريت مركز خدمات آموزشي     

   ۸۸۳۶۴۵۳۵                                   فاكس

     ۸۱۴۵۲۳۳۵                 اداره دانشجويان غير ايراني 

ــي  آدرس ــشجويان غيرايران ــن اداره دان ــات و   و تلف ــوم تحقيق وزارت عل

  : فناوري

   نبش پيروزان جنوبي- خ هرمزان-خ شهرك غرب

   ۸۸۵۷۵۷۰-۱۳ و ۳۰۳۱ و ۳۰۴۲ :تلفنخانه

   ۸۸۵۷۵۶۶۷: فاكس

Web site: www.msrt.ir 
Email: info@msrt.it 
 

  اداره اموردانشجوئي وبورسهاي وزارت امور خارجه

   ميدان امام خميني ، خيابان سي تير : آدرس 

  ۶۱۱۵۳۳۳۵:  تلفن 

  

  


