
 پرسش ھای متداول

  آیا ارسال گواھی پزشکی به ھمراه بقيه مدارک برای داوطلبان غير ایرانی مقيم ایران ضروری است؟  .١

 .خير ـ داوطلبان غير ایرانی مقيم ایران می توانند گواھی پزشکی خود را بعد از پذیرش قطعی ارائه نمایند

  انجام می شود؟ ٣و  ٢در دو نوع  ٧٩ - ٨٩ی آیا پذیرش برای سال تحصيل .٢

 .انجام می شود) با پرداخت شھریه تحصيلی(  ٣فقط به صورت نوع  ٩٧ - ٨٩خير ـ پذیرش برای سال تحصيلی 

در شيوه نامه، برای داوطلبان غيرایرانی مقيم ایران که متقاضی رشته ھای  ٣منظور از معدل ھای ذکر شده در تعریف گروه نوع  .٣
  دل کل دیپلم است یا پيش دانشگاھی؟کارشناسی ھستند، مع

 .منظور از معدل ھای ذکر شده در شيوه نامه برای متقاضيان رشته ھای کارشناسی، معدل کل پيش دانشگاھی است

برای متقاضيان غير ایرانی ای که در مراکز آموزشی ایران تحصيل کرده اند، ارائه ی کدام مدارک ضروری است دیپلم یا پيش  .۴
 دانشگاھی؟

ارائه ی ھر دو مدرک دیپلم و پيش دانشگاھی به ھمراه ریز نمرات آن ھا که با مھر آموزشگاه محل تحصيل تأیيد شده باشد، برای 
 .متقاضيان غير ایرانی ای که از مدارس ایرانی فارغ التحصيل شده اند، جھت پذیرش در دانشگاه الزامی است

 شگاھی می توانند مدارک خود را ارائه دھند؟ آیا داوطلبان شاغل به تحصيل در دوره ی پيش دان .۵

خير ـ داوطلبانی که در دوره ی پيش دانشگاھی شاغل به تحصيل می باشند، مجاز به شرکت در دوره ی پذیرش نيستند و چنانچه 
 .مدارک خود را ارائه نمایند به عنوان نقص مدرک محسوب شده و پرونده ی آنان بررسی نخواھد شد

 آیا دارندگان مدارک آموزشی ایران می توانند در دوره ھای مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شرکت کنند؟  .۶

خير ـ دوره ھای مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه، تنھا برای داوطلبان غير ایرانی ای است که مدارک تحصيلی خود را در خارج از 
 .ندکشور اخذ کرده اند و آشنا به زبان فارسی نيست

 در فرم پذیرش چيست؟ ) وضعيت مالی برای تحصيل(منظور از  .٧

چنانچه داوطلب از سوی . این قسمت مربوط به وضعيت مالی داوطلب، برای پرداخت شھریه ھای آموزشی و رفاھی است
در غير این صورت  مؤسسه ای یا شرکتی بورسيه شود، گزینه بورسيه را باید انتخاب نموده و مدارک آن را به پيوست ارسال نماید،

 .با انتخاب یکی از گزینه ھای ذکر شده، وضعيت مالی خود را برای پرداخت شھریه ھای تعيين شده اعeم می کند

 آیا پرداخت شھریه ھای رفاھی الزامی است؟ .٨

 .شودخير ـ چنانچه داوطلب از خوابگاه و دیگر امکانات رفاھی استفاده نکند، از پرداخت ھزینه ھای رفاھی معاف می 

  آیا داوطلبانی که مدرک کاردانی دارند می توانند در رشته ھای کارشناسی دانشگاه شرکت کنند؟ .٩

اما پذیرش دانشگاه برای آنان از مقطع . بله ـ داوطلبانی که مدرک کاردانی دارند می توانند در رشته ھای کارشناسی شرکت نمایند
ربوطه با بررسی مدرک کاردانی داوطلب، تشخيص دھد که امکان تطبيق واحد کارشناسی خواھد بود و پس از پذیرش، چنانچه گروه م

وجود دارد، واحد ھای گذرانده شده معادل سازی خواھد شد در غير این صورت، داوطلب باید کل واحد ھای دوره ی کارشناسی را 
 .بگذراند

 آیا ارائه ی مدرک کاردانی برای فارغ التحصيeن دوره ی کاردانی، کافيست؟ .١٠

به ھمراه ریز نمرات، برای فارغ التحصيeن دوره ی ) در صورت گذراندن این دوره(خيرـ ارائه ی کپی مدارک دیپلم و پيش دانشگاھی
 .کاردانی عeوه بر مدرک کاردانی و سایر مدارک mزم، الزامی است

 آیا دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسی مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش ھستند؟ .١١

فارغ التحصيل می شوند می توانند مدارک خود را ارسال  ٣١/۶/٧٩تاریخـ داوطلبان سال آخر دوره ی کارشناسی که حداکثر تا  بله
نمایند و به جای ارائه ی مدرک کارشناسی، اخذ گواھی اشتغال به تحصيل از آموزش دانشگاه محل تحصيل خود با ذکر معدل و تعداد 

 .واحدھای گذرانده شده به ھمراه کپی ریز نمرات، الزامی است

 اوليه موظف به پرداخت شھریه می باشند؟ نویسینام ھنگام  ٣آیا پذیرفته شدگان نوع .١٢



آموزشی نيمسال اول تحصيلی، بر حسب نوع ثابت اوليه موظف به پرداخت شھریه ی  نام نویسی، ھنگام ٣بله ـ پذیرفته شدگان نوع
احد ھای قطعی برحسب تعداد و نام نویسیو شھریه متغير آموزشی، ھنگام  رشته و مقطع تحصيلی پذیرفته شده خود می باشند
ملزم به دانشجویانی که تمایل دارند از خدمات رفاھی دانشگاه استفاده نمایند،  .انتخابی در ھر نيمسال تحصيلی محاسبه خواھد شد

 .د بودنقطعی خواھ نویسی امنبعد از پرداخت شھریه ھای رفاھی، 

 ایند ؟قطعی به دانشگاه مراجعه نم نام نویسیآیا پذیرفته شدگان می توانند فقط برای  .١٣

اوليه، به معنی انصراف آنان تلقی گردیده و مراحل پذیرش  نام نویسیخير ـ عدم مراجعه ی پذیرفته شدگان در مھلت مقرر برای 
 .قطعی در مورد آنان انجام نخواھد شد

 زمان نام نویسی اوليه و نام نویسی قطعی چه موقع است؟ .١۴

باشد و نام نویسی قطعی و آغاز به تحصيل پذیرفته شدگان، منوط به گذراندن نام نویسی اوليه پذیرفته شدگان در اردیبھشت ماه می 
بدیھی است این روند پس از انجام نام نویسی اوليه آغاز . مراحل پذیرش نھایی در وزارت علوم و اخذ و ارائه ی روادید تحصيلی است

  .خواھد شد

 

 


