آيين نامه
پذيرش متقاضيان غيرايراني
( به صورت غير بورسيه)
در
دانشگاه علوم پزشكي تبريز
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مقدمه:
امروزه كاركرد آموزش از انتقال دانش و تجربيات از نسلي به
نسل ديگر فراتر رفته و افزون برآن ،نقش و جايگاه پايدار و
اثر گذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزي ،در روابط
دولت ها و در تعامالت فرهنگي و ارتباطات پايدار ملل و
اقوام كاركرد راهبردي يافته است.
دانشگاه علوم پزشكي تبريز به منظور ورود در بازار رقابت
کيفي و علمي با دانشگاهها و مراکز معتبر جهاني ،معرفي
دانشگاه علوم پزشكي تبريزبه عنوان يكي از مراكز برجسته
آموزش عالي كشور در مجامع بين المللي ،تقويت و توسعه
تعامالت علمی و فرهنگي بين المللی تاثير گذار در جذب بيشتر
دانشجويان غيرايراني ساير كشورها و معرفي فرهنگ و تمدن
ايران اسالمي اقدام به پذيرش دانشجويان غيرايراني واجد
شرايط بويژه جذب استعدادها و خالقيت هاي جوان کشورهاي
اسالمي مي نمايد.

اهداف:
به رشد و توسعة

 حمايت از جوانان مستعد مسلمان و كمككشورهاي اسالمي
 فراهم نمودن زمينه مناسب براي نشر و توسعه فرهنگ ايرانياسالمي
 گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران باكشورهاي ديگر جهان و ارتقاي جايگاه کشور در عرصه بين
المللي.
2

-

معرفي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مجامع بين المللي.
رقابت با دانشگاه های علوم پزشکی منطقه با افزايش جذب
دانشجوی غير ايراني
تربيت متخصصان متعهد به منظور كمك به خود كفايي علمي در
كشورهاي اسالمي
فراهم نمودن بستر مناسب براي شناساندن بيشتر و بهتر
جمهوري اسالمي
گسترش زبان و ادبيات فارسي

تعاريف:
دانشجوي غيرايراني غير بورسيه:

به داوطلبی اطالق می شود که عالوه بر تابعيت غيرايرانی و
داشتن گذرنامه خارجي ،دارای مدارک تحصيلی معتبر و مورد
تاييد مراجع ذيصالح بوده و شخصا ملزم به پرداخت کليه هزينه
هاي آموزشي و رفاهي خود بر اساس شرايط اعالم شده از سوي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز باشد.

اركان تصميم گيري و شرح وظايف آن ها:
الف -شوراي سياستگذاری دانشجويان غيرايراني:

شورايي است كه به منظور سياست گذاري ،ايجاد زمينه مناسب
فرهنگي و اجرايي ،بررسي و تدوين برنامه هاي عملياتي،
اتخاذ تصميمات الزم در مورد جذب متقاضيان غير ايراني و
ابالغ مصوبات مربوط متشكل از اعضاء ذيل تشكيل شده است:
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 .1رييس دانشگاه
 .2معاونين آموزشی ،دانشجويی وتحقيقات وفن آوری دانشگاه
 .3رييس دانشکده پزشکی
 .4رييس شعبه خودگردان دانشگاه
 .5مديرروابط بين الملل دانشگاه

ب -كميته منتخب شوراي سياستگزاری:

كميته اي است كه وظيفه بررسي پرونده هاي متقاضيان و اجراي
مصوبات شورا را به عهده دارد و متشكل از اعضاء ذيل است:
 .1نماينده معاون آموزشی دانشگاه
 .2نماينده معاون تحقيقات وفن آوری دانشگاه
 .3مديرگروه آموزشی مربوطه
 .4معاون آموزشی دانشکده مربوطه
 .5رييس مرکزتحقيقات مربوطه برای پذيرش دانشجويان دکترای
تخصصی پژوهشی
 .6رييس شعبه خودگردان دانشگاه
ج -مديريت امور آموزشي (معاونت آموزشی دانشگاه):

الف) انجام امور آموزشي با رعايت موارد آيين نامه اي.
ب) انجام مكاتبات الزم با مراجع ذيربط قبل وحين وپس از
تحصيل و صدور مدرك فراغت از تحصيل.
د-

دفتر

پذيرش

دانشجويان

غيرايراني

(مديريت

روابط

بين

دانشگاه):

الف)دريافت و بررسي اوليه مدارك متقاضيان
ب)برقراري ارتباط با متقاضيان و ارائه اطالعات الزم
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الملل

ج) آماده سازي پرونده متقاضيان جهت طرح و بررسي در کميته
منتخب
د)تدوين شيوه نامه هاي مربوطه و پيشنهاد آن به شوراي
پذيرش
ه) ارائه گزارش پذيرش متقاضيان به شوراي پذيرش
و) رسيدگي به امور رفاهي  ،آموزشي و فرهنگي دانشجويان غير
ايراني

شاخص هاي شوراي پذيرش دانشجويان غير ايراني:
 -1رشته متقاضي در اولويت هاي تعيين شده.
 -2شرايط اختصاصي ذكر شده در اين آيين نامه
 -3ساير شاخص هاي علمي ابالغ شده از مراجع ذيصالح

شاخص هاي گروه هاي آموزشي در بررسي درخواست متقاضيان تحصيالت تكميلي:
 -1توانايي هاي علمي و سوابق آموزشي و پژوهشي متقاضي
 -2تناسب تحصيالت متقاضي با رشته تقاضا شده طبق مصوبات شوراي
پذيرش
 -3ساير شاخص هاي علمي ابالغ شده از مراجع ذيصالح
توضيح :امتيازات شاخص هاي مورد نظر شوراي پذيرش دانشجويان
غير ايراني و گروه هاي آموزشي براي دانشجويان دكتري هركدام
بر اساس فرم هاي تنظيمي تا سقف  55امتياز تعيين مي گردد و
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حداقل امتياز كل قبولي  65مي باشد ،به شرط آن كه متقاضي از
 55امتياز شاخص گروه آموزشي ،حداقل  25امتياز كسب نموده
باشد.

مهلت پذيرش :
مهلت پذيرش مدارك و درخواست فرد متقاضي در هر ترم سه ماه
قبل از شروع ترم تحصيلي طبق تقويم آموزشي دانشگاه علوم
پزشكي تبريزمي باشد .مدارک ارسالي پس از مهلت مقرر براي ترم
بعد بررسي مي شود.
شرايط پذيرش:
 -3شرايط عمومي:

الف) نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات
آموزشي و نداشتن ممنوعيت اقامت در ايران
ب) داشتن تاييديه از وزارت امور خارجه مربوطه
ج) داشتن سالمت جسمي و رواني
د) داشتن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذيصالح.
ه) تسلط به زبان فارسي يا انگليسی
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 -2شرايط اختصاصي:

دارا بودن شرايط اختصاصی مطابق آگهی های پذيرش دانشجويان
داخلی به تناسب هرمقطع تحصيلی

مراحل پذيرش:
پس از حصول اطمينان از اينكه داوطلبان حائز شرايط و ضوابط
پذيرش مي باشند .نسبت به انجام فرايند زير اقدام مي شود.
 -1دفتر پذيرش دانشجويان غير ايراني ،تصاوير مدارك واصله از
متقاضي را دريافت و به انضمام فرم درخواست متقاضي به کميته
منتخب شورای سياستگذاری ارسال مي نمايد.

 -2پس از طرح درخواست متقاضي در كميته منتخب شوراي پذيرش و موافقت
با

پذيرش

اوليه،

دفتر

پذيرش

متقاضيان

خارجي

مدارك

تحصيلي

فرد

متقاضي را به مديريت امورآموزشی دانشگاه ارسال می نمايد تامدارك
الزم براي تاييد صالحيت عمومي متقاضي به اداره كل امور دانشجويان
وزارت متبوع ارسال گردد.
 -3مديريت امورآموزشی دانشگاه پس ازدريافت موافقت وزارت متبوع موضوع
را به دفترپذيرش دانشجويان غيرايرانی اعالم می نمايد.

-4دفتر پذيرش دانشجويان غيرايرانی پس از دريافت موافقت نامه
وزارت متبوع،متقاضي را به سفارت ايران در كشور متبوع جهت
اخذ ويزاي تحصيلي معرفی مي نمايد.
 -5متقاضي پس از ورود به ايران ،به دفتر سرپرستي دانشجويان
خارجي جهت اخذ مجوز اقامت يك ساله تحصيلي مراجعه

مي نمايد.

 -6متقاضي به دفتر پذيرش متقاضيان خارجي مراجعه و دفتر
پذيرش ،پذيرفته شدگان را به مدير امور آموزشي
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دانشگاه علوم

پزشكي تبريز جهت ثبت نام معرفي و رونوشت نامه را به ادارات
زير ارسال مي نمايد:
الف) اداره امور دانشجويي دانشگاه
ب) مديريت حراست دانشگاه
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سپس

مديريت

امورآموزش

دانشگاه

علوم

پزشكي

تبريز

از

متقاضي با اخذ مدارك زير ثبت نام به عمل مي آيد:
-

نامه تاييديه وزارت متبوعه و نامه دفتر پذيرش متقاضيان غير
ايراني

-

مدارك تحصيلي قبلي ممهور شده توسط سفارتخانه ايران.

-

اصل مدارك تحصيلي قبلي به منظور تطبيق و تاييد تصاوير آن
ها.

-

تصوير گذرنامه داراي رواديد تحصيلي و تطبيق و تاييد تصاوير
آن ها.

-

تاييديه معاونت آموزشي در خصوص واريز شهريه.
انجام

مكاتبه

و

پاسخگويي

به

استعالمات

وزارتخانه،

نيروي

انتظامي و ساير مراجع ذيربط.
-

انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان غير ايراني طبق آيين
نامه هاي آموزشي و مرتبط.

-

كنترل پروانه اقامت در ابتداي هر نيمسال آموزشي.

-

ارائه ريز نمرات و مدرك دانش آموختگي پس از تاييد وزارتخانه
و صدور رواديد خروج دائم به متقاضي.

ظرفيت پذيرش:
حداکثر ظرفيت پذيرش دانشجويان غير ايرانی تا سقف بيست درصد آخرين
ظرفيت پذيرش ساليانه دانشگاه علوم پزشكي تبريز می باشد که توسط
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معاونت آموزشی دانشگاه به مديريت روابط بين الملل ابلغ
خواهدشد.

شهريه آموزشي:
توضيح :معادل شهريه شعبه خودگران خواهدبود.

مقطع دکتري حرفه اي

 ...دالر براي هر نيمسال تحصيلي (معادل ارزي شهريه دانشجويان ايراني)

مقطع کارشناسي ارشد

 ...دالر براي هر نيمسال تحصيلي (معادل ارزي شهريه دانشجويان ايراني)

مقطع دکتري

 ....دالر براي هر نيمسال تحصيلي (معادل ارزي شهريه دانشجويان ايراني)
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