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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           168 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

     

 

 

 

 

 

ز علمي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ديگر و عرضه بخشي ا به منظور گسترش روابط       

امكانات تحصيلي كشور براساس جهان بيني اسالمي به جوانان مستعد ساير كشورها خصوصاً كشورهاي 

اسالمي و فراهم آوردن تسهيالت براي شناساندن بهتر انقالب اسالمي و به جهت تداوم و تكميل پذيرش 

شوراي عالي تبليغات خارجي دولت و قانون  10/2/1371رجي، به استناد مصوبه مورخ دانشجويان خا

 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور همه ساله تعدادي از اتباع خارجي 82بودجه سال 

را كه عالقمند به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي باليني گروه 

 كي در جمهوري اسالمي ايران باشند براساس اين آئين نامه پذيرش مي نمايد.پزش

تحصيل دانشجويان در اين دانشگاه به صورت فارسي زبان )تدريس و كليه امتحانات به زبان فارسي( 

 خواهد بود. 

  شرايط عمومي پذيرش -1ماده 

يپلم متوسطه كه به تاييد مراجع ذيصالح در كشور مربوطه رسيده باشد و معادل ديپلم دداشتن مدرك  -الف

 كامل متوسط در ايران شناخته شود. 

ارشناسي يا كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي رشته هاي گروه پزشكي )پزشكي( يا كداشتن مدرك  -ب

بوطه رسيده و ارزشيابي توسط مركز امور دانشجويي معادل آن كه به تاييد مراجع ذيصالح در كشور مر

 صورت پذيرفته باشد. 

ز : متقاضيان كشورهايي كه ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك بند الف برابري نمي كند، پس از احرا1تبصره

 شرايط و تطابق با مدارك آن كشور توسط مركز امور دانشجويي مي توانند اقدام به ثبت نام نمايند. 

  : اتباع خارجي كه از دانشگاههاي ايران فارغ التحصيل شوند از شمول ارزشيابي مدارك مستثني 2تبصره

 مي باشند. 

وق بايد به تائيد نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه و يا وزارت امور فكليه مدارك  -پ

 خارجه رسيده باشد. 

 نامه پذيرش دانشجويان خارجي در دوره هاي  آئين 

تخصصي و باليني دانشگاه علوم  كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان
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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           169 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

دانشگاه محل تحصيل در مورد تائيد صالحيت علمي نامه از سه نفر از اعضاء هيات علمي  معرفي -ت

داوطلبان رشته هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي باليني و تائيد صالحيت هاي عمومي داوطلبان 

 توسط مراجع ذيصالح براي شروع و ادامه تحصيل.

گير به تائيد واهي پزشكي معتبر در خصوص عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بيماريهاي واگ -ث

 نمايندگي هاي متبوع رسيده باشد. 

ين خارجي مي بايست با شركت در آزموني به زبان فارسي و يا طي دوره فراگيري زبان كليه داوطلب -ج

 گردند. 14فارسي در دانشگاه امام خميني موفق به اخذ حداقل نمره 

 اه مي باشند اعم از اينكه دوره قبلي راتباع خارجي كه متقاضي گذراندن دوره هاي مختلف در اين دانشگا -چ

ه در ايران و يا كشور ديگري گذرانده باشند براساس تعرفه موجود ملزم به پرداخت هزينه هاي تخصصي )ب

 دالر( يا يورو مي گردند. 

 ت و نظارت بر پذيرش مرجع رسيدگي و بررسي كليه درخواست هاي نحوه درخواس -2ماده

وزش م ايران و يا در خارج از كشور باشند وزارت بهداشت، درمان و آممتقاضيان اعم از اين كه مقي

 پزشكي يا شوراي پذيرش دانشجويان خارجي دانشگاه مي باشد. 

  رايط پذيرش و آموزش دانشجوي غيرايراني.ش -3ماده 

بط ه مدرك قبلي خود را از يكي از دانشگاههاي خارج از كشور اخذ نموده اند بر طبق ضوامتقاضياني ك -1

 ذيل حق شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تحصيالت تكميلي را خواهند داشت:

طه الف: الزم است قبل از شروع، مدارك آنها در كميسيون ارزشيابي مدارك ثبت گردد و پيش نيازهاي مربو

 نياز براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي كامل نمايند.  را جهت اخذ مدرك مورد

در  14المللي امام خميني )ره( و اخذ نمره  ره آموزش زبان فارسي در دانشگاه بينماه دو 6گذراندن  -ب

 دوره مذكور. 

قاضيان غيرايراني كه مدرك خود را از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات شرط شركت مت -2

ند شد در بهداشتي درماني داخلي اخذ نموده و تا پايان شهريور ماه سال موردنظر فارغ التحصيل خواه

آزمون پذيرش كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي ، ارائه معرفي نامه و مجوز از طرف مركز امور 

 دانشجويي به دبيرخانه تخصصي مربوطه مي باشد. 

 رط پذيرش در رشته هاي مختلف داشتن معدل و سن مناسب  مي باشدش -3

، در مقطع كارشناسي ارشد معدل 5/12رط پذيرش در رشته هاي كارشناسي معدل ديپلم حداقل ش -الف 

مي باشد. حداقل  16و در مقطع دكتراي تخصصي باليني معدل دكتراي عمومي حداقل  14كارشناسي حداقل 

 مي باشد.  14معدل ديپلم براي رشته هاي دكتري 
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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           170 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

و مقاطع دكتراي عمومي و  35مقاطع كارشناسي ارشد  30اوطلب براي مقاطع كارشناسي حداكثر سن د -ب

 سال تعيين ميگردد 40صصي تخ

محل  -: ظرفيت پذيرش داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي باليني در هر رشته تحصيل1تبصره 

 در هر سال تحصيلي حداكثر دو نفر است.

: پذيرفته شدگان به هيچ وجه حق درخواست انتقال به ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور را 2تبصره

 نخواهند داشت. 

ر الزم است معرفي متقاضيان با شرايط ذكر شده براساس دستورالعمل اجرايي و راهنماي شركت د -4

آزمون همان سال و در تاريخ مقرر توسط مركز امور دانشجويي به دبيرخانه شوراي آموزش تخصصي 

 مربوطه صورت پذيرد. 

 ات دانشگاه خوابگاه تامين خواهدهت پذيرفته شدگان مجرد غير ايراني حتي االمكان و با توجه به امكانج -5

يكن لشد وضعيت خوابگاه در هر دانشگاه از طريق بروشورهاي اطالعاتي در اختيار داوطلبين قرار مي گيرد. 

 جهت تامين خوابگاه پذيرفته شدگان متاهل اين دانشگاه هيچگونه تعهدي را به عهده نمي گيرد. 

ن شجويان براساس نظر هيات رئيسه دانشگاه ساالنه تعييتبصره: ميزان هزينه اسكان در خوابگاه اين دان

 مي گردد. 

 ز پذيرفته شدگان جهت رعايت ضوابط عمومي كشور ايران تعهد گرفته شود. ا -6

ان غيرايراني پذيرفته شده در طول دوره تحصيلي مربوطه كه از كليه قوانين و مقررات پذيرفته شدگ -7

 وايند بعد از اتمام تحصيل خود، حق اشتغال به كليه حرف پزشكي همان دوره در داخل كشور تبعيت مي نم

ي پيراپزشكي را در جمهوري اسالمي ايران نخواهند داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام تعهدي محضر

 مبني بر بازگشت به كشور متبوع بعد از اتمام دوره به جاي تعهد محضري دوران تحصيل توسط مركز امور

 خواهد شد.  دانشجويي اخذ

اي : پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در ايران موظف به رعايت كليه قوانين و احترام به ارزش ه1تبصره

 جمهوري اسالمي ايران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. 

فته : دبيرخانه شوراي پذيرش، هماهنگي الزم را در مورد تبديل رواديد و صدور پروانه اقامت پذير2تبصره

شدگان را تا پايان دوره مربوطه هر ساله از طريق مراجع ذيصالح به عمل خواهد آورد و در مورد كسب 

 اجازه ورود و خروج آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 

رتي كه به تشخيص مراجع ذيصالح پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته شدگان لغو گردد : در صو3تبصره

 نها ايجاد نخواهد گرديد. آهيچگونه حقي براي 

: دانشگاه محل تحصيل موظف است حداقل چهارماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجويي، براي 4تبصره

 دانشجو تقاضاي تجديد پروانه اقامت بنمايند. 
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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           171 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

: مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمام تحصيالت و بازگشت به كشور متبوعه براي اين دسته از 2صرهتب

 افراد ارسال خواهد شد. 

و فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاريخ مقرر به پذيرش دانشج -8

 نخواهد كرد.  منزله انصراف از تحصيل تلقي شده و حقي را براي آنان ايجاد

صيل در دانشگاههاي خارجي كه شرايط باشد از بين دانشجويان ايراني شاغل به تح دانشگاه مجاز مي-9

 الزم را دارا مي باشند در مقاطع مختلف پذيرش به عمل آورد. 

آمادگي خويش را براي پذيرفتن دانشجو در رشته هاي تخصصي، كارشناسي ارشد،  اين دانشگاه -10

 ، پرستاري، فيزيوتراپي، پزشكي ساالنه اعالم مي دارد. فيزيولوژي 

 هريه دانشجويان خارجي در مقطع مختلف با تائيد هيات امناء دانشگاه قابل تغيير مي باشد. ش -11

 

 

 بخش دوم:

 پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور. 

مجاز به پذيرش آن دسته از دانشجويان ايراني شاغل انشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي صرفًا د -1ماده

فقت به تحصيل در خارج از كشور مي باشند كه شوراي انتقال وزارت متبوع با انتقال آن به داخل كشور موا

 .نموده باشد

  

 كنان و اعضاء هيات علمي رسمي وزارت متبوع، وزارت علوم، تحقيقات و فرزندان كار -2ماده

دولتي تابعه آنها و نيز فرزندان ماموران ثابت و رسمي جمهوري اسالمي  فناوري و دانشگاههاي

ا ايران در خارج از كشور كه واجد شرايط انتقال به دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور باشند ت

 درصد از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود.  50سقف 

 

   ور كه براساس مصوبه شوراي انتقال انشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشد -3ماده

 وزارت متبوع با انتقال ايشان به دستگاه هاي داخل كشور جهت ادامه تحصيل موافقت گرديده است

 درصد از تخفيف شهريه استفاده خواهند نمود.  20تا سقف 

ته درصد آخرين ظرفيت پذيرش ساالنه هر رش 20داكثر ظرفيت پذيرش اين دانشجويان تا سقف ح -4ماده 

 در آن دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي مي باشد. 
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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           172 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

  ئين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج آرعايت مفاد  -5ماده

از كشور به دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل كشور مصوب 

 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي الزامي مي باشد.  25/8/1381بيستمين جلسه مورخ 

 

 :17گاه ها مي توانند براساس بند ح تبصره دانش

  درصد مازاد بر ظرفيت ساالنه دانشجويان براي پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال  20تا

دانشجويان ايراني اختصاص بدهند و به تائيد معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت متبوع 

 برسانند. 

 2 وم شده پيشنهادي در جدول زير بسته به شرايط درصد مبالغ اعال 30( دانشگاهها مي توانند تا 

از  بررسي و نظر هر دانشگاه به آن اضافه و يا از آن كم كنند و به عنوان شهريه دريافتي ساالنه

در هيات هاي امناء مربوطه به تصويب رسانده و به تائيد  17دانشجويان موضوع بند ح تبصره 

 برسانند.  معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت متبوع

 هزينه به دالر 83-84هزينه سرانه  هزينه سرانه نام مقطع تحصيلي رديف

 800/1 83 82-83 كارداني 1

 900/1 000/000/16 000/000/14 كارشناسي ناپيوسته 2

 000/3 000/000/17 000/000/15 كارشناسي پيوسته 3
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گاه )             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           173 شتی ردمانی سمناندانش         رهپویان دانشگاه    (         علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000/4 000/000/27 000/000/25 كارشناسي ارشد 4

 400/4 000/000/36 000/000/33 اي پزشكي دكتري حرفه 5

 000/7 000/000/58 000/000/52 دكتراي حرفه اي دندانپزشكي 6

 500/5 000/000/73 000/000/66 دكتراي حرفه اي دندانپزشكي 7

 P.H.D 000/000/46 000/000/50 500/10دكتراي تخصصي 8

 300/7 000/000/94 000/000/85 دكتراي تخصصي باليني پزشكي 9

 000/8 000/000/66 000/000/60 فلوشيپ و فوق تخصصي باليني 10

 200/9 000/000/72 000/000/65 پزشكي 11

  000/000/83 000/000/75 دكتراي تخصصي دندانپزشكي 12


