
 داوشجویان غیزبورسیه غیزایزاوی داوشگاه بیه المللی امام خمیىی)ره( مزاحل پذیزش
 

 :هی شَدتِ شزح سیز اًجام پذیزص در دٍ هزحلِ 
 

 ی اول: پذیرش اولیه  مرحله -1

ّذایی نذِ    هذارک داٍطلثاى طثق سهاى اعالم شذُ در فزاخَاى، اس سَی ٍاحذ پذذیزص دریافذو ٍ پذز اس تزرسذی ٍ نارشٌاسذی، پزًٍذذُ       -1-1

 گزدًذ. هذارنشاى ناهل اسو، در شَرای پذیزص داًشگاُ هطزح هی

 شَد.  شذگاى اٍلیِ در سهاى هقزر اس طزیق ٍتگاُ داًشگاُ اعالم هی ّای داٍطلثاى اس سَی شَرا، اساهی پذیزفتِ پز اس تزرسی پزًٍذُ -1-2

، تا در دسو داشتي اصل هذارک تحصیلی ٍ اقذاهتی خذَد تذِ ّوذزاُ     هَظفٌذ تز اساس سهاًثٌذی اعالم شذُ )هقین ایزاى(شذگاى پذیزفتِ -1-3

 ًَیشی اٍلیِ تِ ٍاحذ پذیزص هزاجعِ ًوایٌذ، در غیز ایي صَرت، پذیزص آًاى هلغی خَاّذ شذ. نپی آًْا، تزای ًام

 سذذاهاًِ داًشذذجَیاى ٍسارت علذذَم تذذِ ًشذذاًی: اطالعذذات خذذَد را در ٍ را اًجذذام دادُ اٍلیذذِ ًَیشذذی ًذذامنذذِ  شذذذگاًی پذیزفتذذِ ی پزًٍذذذُ -1-4

http://saorg.ir:8081/ گزدد.   ، تزای تأییذ صالحیو عوَهی تِ ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری ارسال هیثثو نزدُ اًذ 

 ،اخذ ٍیشای تحصیلی خذَد  تزایی صالحیو عوَهی اس سَی ٍسارت هتثَع، تِ داٍطلثاى اطالع دادُ هی شَد تا  در صَرت دریافو تأییذیِ -1-5

 ًوایٌذ.   اقذامتا هعزفی ًاهِ داًشگاُ 

شَلی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ ی داًشگاُ تزای اخذ ٍیشای تحصیلی تِ اهَر نٌ ی پذیزص اٍلیِ پذیزفتِ شذگاى هقین خارج اس نشَر تا ًاهِ -1-6

فٌاٍری هعزفی هی گزدًذ ٍ پز اس صذٍر ٍیشای تحصیلی ٍ اخذ آى اس سفارت جوْذَری اسذالهی ایذزاى در نشذَر هحذل سذوًَو خذَد، تذزای         

 ًَیشی تِ ایزاى هزاجعِ هی ًوایٌذ.     ًام

ِ   ا ًاهِی تحصیلی هی تاشٌذ، ت پذیزفتِ شذگاًی نِ هقین ایزاى ّشتٌذ ٍ دارای گذرًاهِ -1-7 ی داًشذگاُ تذزای اًجذام هزاحذل      ی پذذیزص اٍلیذ

 اًتقال ٍیشای تحصیلی خَد اس داًشگاُ قثلی تِ ایي داًشگاُ، تِ اهَر نٌشَلی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری هعزفی هی شًَذ.  

پیزاهذَى اصذالو هذذرک اقذاهتی ٍ      شذگاًی نِ هقین ایزاى ّشتٌذ ٍ دارای نارت اقاهتی هی تاشٌذ، تذزای تزرسذی ٍ اعذالم ً ذز     پذیزفتِ -1-8

ّوچٌیي صذٍر گَاّی هفاصاحشاب ٍ اخذ تزگ تزدد خزٍجی تِ هٌ َر اًجام تشزیفات قاًًَی ٍ اخذ رٍادیذ ٍ اقاهذو تحصذیلی تذِ اهذَر اتثذاع      

 گزدًذ. )نارتزگ شوارُ یک(  استاًذاری هحل سوًَو خَد هعزفی هی

اًذ، پز اس اًجام هزاحل هزتَط تِ ایي نارتزگ ٍ دریافو ًاهِ اس سَی اهذَر اتثذاع    ًوَدُ ی یک را اخذ شذگاًی نِ نارتزگ شوارُ پذیزفتِ -1-9

      َ ر استاًذاری، تِ داًشگاُ هزاجعِ ٍ اس سَی داًشگاُ تِ اهَر نٌشَلی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری تذِ هٌ ذَر اًجذام ّوذاٌّگی تذا ٍسارت اهذ

 رتزگ شوارُ چْار( شًَذ. )نا خارجِ تزای اخذ رٍادیذ تحصیلی هعزفی هی

ی اهذَر نٌشذَلی ٍسارت علذَم تذا ٍسارت اهذَر       تایشو پز اس هواتثِ اًذ، هی ی چْار را دریافو نزدُ شذگاًی نِ نارتزگ شوارُ پذیزفتِ -1-11

  ِ ی اقذذام  ی داًشذجَی  خارجِ هثٌی تز درخَاسو صذٍر ٍیشای تحصیلی، تا هزاجعِ تِ سفارت نشَر هتثَع خَد در ایزاى ًشثو تِ اخذذ گذرًاهذ

ی اتثاع خارجِ ًیزٍی اًت اهی استاى هحذل   ی اهَر اتیاع استاًذاری تِ ادارُ ًوَدُ ٍ پز اس ّواٌّگی ٍسارت اهَر خارجِ، تالفاصلِ تز اساس ًاهِ

 ی اتثاع نل ًاجا، تِ هٌ َر اخذ رٍادیذ تحصیلی اس نشَر خارج شًَذ.  ی هذنَر تِ ادارُ سوًَو داٍطلة ٍ هعزفی ادارُ

ی شخص پذیزفتِ شذُ اسو ٍ در صَرت عذم پیگیزی ٍ یذا تذِ اتوذام     نٌشَلی تزای اخذ ٍیشای تحصیلی تِ عْذُ : پیگیزی نلیِ اهَر1 یتثصزُ

ًَیشی ٍی در هَعذ هقذزر شذَد، ّذیذ عذذری پذیزفتذِ       ًزساًذى هزاحل اخذ ٍیشای تحصیلی تِ ّز دلیلی اس سَی داٍطلة نِ هٌجز تِ عذم ًام

 ًیشو.

 نٌذ. ًَیشی قطعی ًثَدُ ٍ حقی تزای داٍطلثاى جْو تحصیل در داًشگاُ ایجاد ًوی اٍلیِ تِ هعٌای ًام: پذیزص 2ی تثصزُ

: پذیزفتِ شذگاى تایذ تالفاصلِ پز اس اخذ ٍیشای تحصیلی جْو اًجام اهَر هزتَط تِ اقاهو تحصذیلی تذِ اهذَر نٌشذَلی سزپزسذتی      3ی تثصزُ

 داًشجَیاى غیزایزاًی داًشگاُ هزاجعِ ًوایٌذ.
  

 ی دوم: پذیرش قطعی مرحله -2

ی ًْذایی   ی آى تِ اهَر نٌشَلی سزپزستی داًشجَیاى غیزایزاًی داًشگاُ تز اساس تأییذیِ شذگاى پز اس دریافو رٍادیذ تحصیلی ٍ ارائِ پذیزفتِ

 گزدًذ. ًَیشی قطعی تِ هعاًٍو آهَسشی داًشگاُ هعزفی هی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری، تزای ًام
 

 داًشجَیاى ایزاًذی  ٍ ٍرٍد تِ رشتِ، تاتع قَاًیي ٍ هقزرات آهَسشی، داًشجَیی ٍ فزٌّگی قطعی ًَیشی ًام اس پز داًشجَیاى غیزایزاًی: 4ی تثصزُ

 ّشتٌذ.

 گزدد.   ًَیشی قطعی لحاظ هی شذگاى اس سهاى ًام سٌَات تحصیلی پذیزفتِ: 5یتثصزُ

  ًَیشی قطعی، ضزٍری اسو. تحصیلی ٌّگام ًامی هذارک   ی اصل تأییذشذُ : ارائ6ِی تثصزُ
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