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و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي دیگر و عرضه بخشی از به منظور گسترش روابط علمی        
امکانات تحصیلی کشور براساس جهان بینی اسالمی به جوانان مستعد سایر کشورها خصوصاً کشورهاي 
اسالمی و فراهم آوردن تسهیالت براي شناساندن بهتر انقالب اسالمی و به جهت تداوم و تکمیل پذیرش 

شوراي عالی تبلیغات خارجی دولت و قانون  10/2/1371ه استناد مصوبه مورخ دانشجویان خارجی، ب
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور همه ساله تعدادي از اتباع خارجی  82بودجه سال 

را که عالقمند به تحصیل در دوره هاي کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی بالینی گروه 
 .جمهوري اسالمی ایران باشند براساس این آئین نامه پذیرش می نمایدپزشکی در 

) تدریس و کلیه امتحانات به زبان فارسی(تحصیل دانشجویان در این دانشگاه به صورت فارسی زبان 
  . خواهد بود

  شرایط عمومی پذیرش - 1ماده  
ه رسیده باشد و معادل دیپلم داشتن مدرك دیپلم متوسطه که به تایید مراجع ذیصالح در کشور مربوط -الف

  . کامل متوسط در ایران شناخته شود
یا ) پزشکی(داشتن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد، دکتراي عمومی رشته هاي گروه پزشکی  - ب

معادل آن که به تایید مراجع ذیصالح در کشور مربوطه رسیده و ارزشیابی توسط مرکز امور دانشجویی 
  . صورت پذیرفته باشد

متقاضیان کشورهایی که ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك بند الف برابري نمی کند، پس از احراز : 1بصرهت
  . شرایط و تطابق با مدارك آن کشور توسط مرکز امور دانشجویی می توانند اقدام به ثبت نام نمایند

  یابی مدارك مستثنی اتباع خارجی که از دانشگاههاي ایران فارغ التحصیل شوند از شمول ارزش: 2تبصره
  . می باشند

کلیه مدارك فوق باید به تائید نمایندگی هاي جمهوري اسالمی ایران در کشور مربوطه و یا وزارت امور  - پ
  . خارجه رسیده باشد

معرفی نامه از سه نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه محل تحصیل در مورد تائید صالحیت علمی  - ت
کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی بالینی و تائید صالحیت هاي عمومی داوطلبان داوطلبان رشته هاي 

  .توسط مراجع ذیصالح براي شروع و ادامه تحصیل
گواهی پزشکی معتبر در خصوص عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماریهاي واگیر به تائید  - ث

  . نمایندگی هاي متبوع رسیده باشد
خارجی می بایست با شرکت در آزمونی به زبان فارسی و یا طی دوره فراگیري زبان کلیه داوطلبین  -ج

  .گردند 14فارسی در دانشگاه امام خمینی موفق به اخذ حداقل نمره 

  نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دوره هاي  آئین 
تخصصی و بالینی دانشگاه علوم  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان
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اتباع خارجی که متقاضی گذراندن دوره هاي مختلف در این دانشگاه می باشند اعم از اینکه دوره قبلی را  -چ
به (گذرانده باشند براساس تعرفه موجود ملزم به پرداخت هزینه هاي تخصصی  در ایران و یا کشور دیگري

  . یا یورو می گردند) دالر

 نحوه درخواست و نظارت بر پذیرش مرجع رسیدگی و بررسی کلیه درخواست هاي  - 2ماده
 متقاضیان اعم از این که مقیم ایران و یا در خارج از کشور باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  . پزشکی یا شوراي پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه می باشد

  شرایط پذیرش و آموزش دانشجوي غیرایرانی - 3ماده.  
متقاضیانی که مدرك قبلی خود را از یکی از دانشگاههاي خارج از کشور اخذ نموده اند بر طبق ضوابط  -1

  :د داشتذیل حق شرکت در آزمون پذیرش دوره هاي تحصیالت تکمیلی را خواهن
الزم است قبل از شروع، مدارك آنها در کمیسیون ارزشیابی مدارك ثبت گردد و پیش نیازهاي مربوطه : الف

  . نیاز براساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی کامل نمایند را جهت اخذ مدرك مورد
در  14ذ نمره و اخ) ره(ماه دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی  6گذراندن  - ب

  . دوره مذکور
شرط شرکت متقاضیان غیرایرانی که مدرك خود را از یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات  -2

بهداشتی درمانی داخلی اخذ نموده و تا پایان شهریور ماه سال موردنظر فارغ التحصیل خواهند شد در 
فی نامه و مجوز از طرف مرکز امور آزمون پذیرش کارشناسی ارشد یا دکتراي تخصصی ، ارائه معر

  . دانشجویی به دبیرخانه تخصصی مربوطه می باشد
  شرط پذیرش در رشته هاي مختلف داشتن معدل و سن مناسب  می باشد -3
، در مقطع کارشناسی ارشد معدل 5/12شرط پذیرش در رشته هاي کارشناسی معدل دیپلم حداقل  -الف 

حداقل . می باشد 16راي تخصصی بالینی معدل دکتراي عمومی حداقل و در مقطع دکت 14کارشناسی حداقل 
  . می باشد 14معدل دیپلم براي رشته هاي دکتري 

و مقاطع دکتراي عمومی و  35مقاطع کارشناسی ارشد  30حداکثر سن داوطلب براي مقاطع کارشناسی  - ب
  سال تعیین میگردد 40تخصصی 

محل  -ارشد و دکتراي تخصصی بالینی در هر رشته تحصیل ظرفیت پذیرش داوطلبان کارشناسی: 1تبصره 
  .در هر سال تحصیلی حداکثر دو نفر است

پذیرفته شدگان به هیچ وجه حق درخواست انتقال به سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور را : 2تبصره
  . نخواهند داشت

ایی و راهنماي شرکت در الزم است معرفی متقاضیان با شرایط ذکر شده براساس دستورالعمل اجر -4
آزمون همان سال و در تاریخ مقرر توسط مرکز امور دانشجویی به دبیرخانه شوراي آموزش تخصصی 

  . مربوطه صورت پذیرد
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جهت پذیرفته شدگان مجرد غیر ایرانی حتی االمکان و با توجه به امکانات دانشگاه خوابگاه تامین خواهد  -5
لیکن . از طریق بروشورهاي اطالعاتی در اختیار داوطلبین قرار می گیردشد وضعیت خوابگاه در هر دانشگاه 

  . جهت تامین خوابگاه پذیرفته شدگان متاهل این دانشگاه هیچگونه تعهدي را به عهده نمی گیرد
میزان هزینه اسکان در خوابگاه این دانشجویان براساس نظر هیات رئیسه دانشگاه ساالنه تعیین : تبصره

  . می گردد
  . از پذیرفته شدگان جهت رعایت ضوابط عمومی کشور ایران تعهد گرفته شود -6
پذیرفته شدگان غیرایرانی پذیرفته شده در طول دوره تحصیلی مربوطه که از کلیه قوانین و مقررات  -7

همان دوره در داخل کشور تبعیت می نمایند بعد از اتمام تحصیل خود، حق اشتغال به کلیه حرف پزشکی و 
اپزشکی را در جمهوري اسالمی ایران نخواهند داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام تعهدي محضري پیر

مبنی بر بازگشت به کشور متبوع بعد از اتمام دوره به جاي تعهد محضري دوران تحصیل توسط مرکز امور 
  . دانشجویی اخذ خواهد شد

ف به رعایت کلیه قوانین و احترام به ارزش هاي پذیرفته شدگان در طول مدت حضور در ایران موظ: 1تبصره
  . جمهوري اسالمی ایران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد

دبیرخانه شوراي پذیرش، هماهنگی الزم را در مورد تبدیل روادید و صدور پروانه اقامت پذیرفته : 2تبصره
طه هر ساله از طریق مراجع ذیصالح به عمل خواهد آورد و در مورد کسب شدگان را تا پایان دوره مربو

  . اجازه ورود و خروج آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد
در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصالح پروانه اقامت این دسته از پذیرفته شدگان لغو گردد : 3تبصره

  . نها ایجاد نخواهد گردیدآهیچگونه حقی براي 
دانشگاه محل تحصیل موظف است حداقل چهارماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجویی، براي : 4تبصره

  . دانشجو تقاضاي تجدید پروانه اقامت بنمایند
مدارك فراغت از تحصیل پس از اتمام تحصیالت و بازگشت به کشور متبوعه براي این دسته از : 2تبصره

  . افراد ارسال خواهد شد
دانشجو فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاریخ مقرر به پذیرش  -8

  . منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و حقی را براي آنان ایجاد نخواهد کرد
باشد از بین دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههاي خارجی که شرایط  دانشگاه مجاز می-9

  . باشند در مقاطع مختلف پذیرش به عمل آوردالزم را دارا می 
این دانشگاه آمادگی خویش را براي پذیرفتن دانشجو در رشته هاي تخصصی، کارشناسی ارشد،  -10

  . فیزیولوژي ، پرستاري، فیزیوتراپی، پزشکی ساالنه اعالم می دارد
  . قابل تغییر می باشدشهریه دانشجویان خارجی در مقطع مختلف با تائید هیات امناء دانشگاه  -11

  :تبصره 
 قابل توجه پذیرفته شدگان اتباع خارجی  

 :پذیرش اتباع خارجی واجد شرایط در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور در دومرحله 
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  ثبت نام قطعی ،            پذیرش اولیه
  *پذیرش اولیه –مرحله اول 

استان محل ثبت نام تبعه (معرفی شدگان افغانی وعراقی به اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداري - 1
گواهی مفاصا  ورمدرکی اقامتی ،شناسایی وهمچنین صد اصا لتبراي بررسی واعالم نظر پیرامون )خارجی 

کاربرگ شماره (اقامت تحصیلی حساب واخذ برگ تردد خروجی به منظور انجام تشریفات قانونی اخذ روادید و
  )یک

پذیرش موقت پذیرفته شده خارجی براساس گواهی صادره از اداره کل امور اتباع ومها جرین خارجی - 2
  )فرم شماره دویا سه (استانداري 

  معرفی دانشجوتوسط دانشگاه به وزارت علوم وتحقیقات وفناوري- 3
فرم (گی با وزارت امور خارجه براي اخذ  روادید تحصیلی اداره کل دانشجویان داخل به منظور انجام هماهن – 

  )شماره چهار
اداره دانشجویی  –اداره کل دانشجویان داخل با وزارت امور خارجه  –مکاتبه وزارت علوم وتحقیقات فناوري -4

  )  فرم شماره پنج (وبورسها مبنی بردرخواست صدور روادید تحصیلی براي دانشجو 
  :رش اولیه تذکرات مهم مرحله پذی

   .پذیرش اولیه به معناي ثبت نام نبوده وحقی براي متقاضی جهت تحصیل در آن دانشگاه ایجاد نمی کند - 1
پذیرش اتباع افغانی وعراقی پذیرفته شده در دوره هاي کاردانی وکارشناسی آزمونهاي سراسري در مراکز - 2

  .میسور می باشد)ریق آزمونهاي سراسري فقط از ط(آموزش عالی غیر انتفاعی ونیمه حضوري وپیام نور 
کلیه ورودي هاي آزمونهاي سراسري داراي گذرنامه تحصیلی نمی باشند  پذیرش اولیه شده در اولین نیمسال - 3

پس از انجام تشریفات قانونی  .تحصیلی به آنها مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات اعطا گردد بدیهی است
خروج از کشور وصدور گذرنامه واخذ روادید واقامت تحصیلی در نیمسال بعدي از دانشجوثبت نام قطعی خواهد 

 .شد 
دارندگان دفتر چه پناهندگی سیاسی وهمچنین گذرنامه عادي نیاز ي به گواهی مفاصا حساب وهمچنین برگ -4

اتباع ومهاجرین خارجی استانداري محل تحصیل دنشجو صرفا مبادرت به اداره کل امور .تردد خروجی ندارند 
  .بررسی وگواهی اصالت واعتبار مدارك یادشده می نماید 

می توانید "مقررات الزام گذرنامه داراي روادید تحصیلی براي دانشجویان خارجی "جهت اطالع از استثنا نات -5
  .این شیوه نامه مراجعه فرمایید به بند ششم مجموعه شرایط وضوابط کلی پذیرش 

همزمان با اقدامات فوق دانشجو می بایست با مراجعه به سفارت کشور متبوع نسبت به اخذ گذرنامه -6
دانشجویی اقدام نموده وپس از هماهنگی وزارت امور خارجه ،بالفاصله براساس برگ تردد خروجی صادره از 

  .اري به منظور اخذ روادید تحصیلی از کشور خارج شوداداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استاند
  مرحله دوم

  ثبت نام قطعی 
پذیرفته شدگان پس از دریافت گذرنامه تحصیلی ومتعاقب فراهم شدن تمهیدات الزم توسط وزارت امور خارجه 

ئیدیه نهایی نسبت به خروج از کشور واخذ روادید تحصیلی اقدام نموده وپس از ارائه آن به دانشگاه براساس تا
  .وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري اداره کل دانشجویان داخل از ایشان ثبت نام قطعی به عمل  می آید
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  :تذکرات مهم مرحله ثبت نام قطعی 
ماه قبل از انقضاء مهلت اقامت دانشجویی از دانشگاه محل تحصیل 2دانشجوي خارجی موظف است حداقل - 1

  .مت نماید ودانشگاه باید در مهلت مقرر دراین زمینه اقدام نماید خود تقاضاي تمدید پروانه اقا
  سنوات تحصیلی پذیرفته شده از زمان ثبت نام نهایی لحاظ می گردد - 2
توسط دانشجوتکمیل ودر )6فرم شماره (الزم است فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان افغانی وعراقی - 3

  .پرونده تحصیلی وي ثبت ونگهداري شود 
دانشجویان غیر ایرانی مشمول قوانین ومقررات دانشگاه محل تحصیل دوره وامور مربوط به ترم تابستانی -4

  .ومهمان وتغییر رشته سال آنان طبق ضوابط آموزشی همانند دانشجویان ایرانی انجام می گیرد 

  :بخش دوم

  .پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور 
دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی صرفاً مجاز به پذیرش آن دسته از دانشجویان ایرانی شاغل  - 1ماده

به تحصیل در خارج از کشور می باشند که شوراي انتقال وزارت متبوع با انتقال آن به داخل کشور موافقت 
  .نموده باشد

زارت علوم، تحقیقات و فناوري و فرزندان کارکنان و اعضاء هیات علمی رسمی وزارت متبوع، و - 2ماده 
دانشگاههاي دولتی تابعه آنها و نیز فرزندان ماموران ثابت و رسمی جمهوري اسالمی ایران در خارج از 

درصد از تخفیف  50کشور که واجد شرایط انتقال به دانشگاههاي علوم پزشکی داخل کشور باشند تا سقف 
  . شهریه برخوردار خواهند بود

   دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که براساس مصوبه شوراي انتقال  -3ماده
وزارت متبوع با انتقال ایشان به دستگاه هاي داخل کشور جهت ادامه تحصیل موافقت گردیده است تا 

 . درصد از تخفیف شهریه استفاده خواهند نمود 20سقف 

درصد آخرین ظرفیت پذیرش ساالنه هر رشته  20نشجویان تا سقف حداکثر ظرفیت پذیرش این دا -4ماده 
  . دانشکده علوم پزشکی می باشد/ در آن دانشگاه

  رعایت مفاد آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج  -5ماده
داخل کشور مصوب  از کشور به دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  . شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی الزامی می باشد 25/8/1381بیستمین جلسه مورخ 

 :17دانشگاه ها می توانند براساس بند ح تبصره 

  درصد مازاد بر ظرفیت ساالنه دانشجویان براي پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال  20تا
ید معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع دانشجویان ایرانی اختصاص بدهند و به تائ

  . برسانند

 2 ( درصد مبالغ اعالم شده پیشنهادي در جدول زیر بسته به شرایط و  30دانشگاهها می توانند تا
بررسی و نظر هر دانشگاه به آن اضافه و یا از آن کم کنند و به عنوان شهریه دریافتی ساالنه از 
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        رهپویان دانشگاه     ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ( و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٧٣

در هیات هاي امناء مربوطه به تصویب رسانده و به تائید  17ره دانشجویان موضوع بند ح تبص
 . معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع برسانند


