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 مقدمه

نشگاه هر دا. ندقدام نموده ااغیرایرانی دانشجویان و آموزش به پذیرش نسبت  کشوراست که دانشگاه های علوم پزشکی  یک دههبیش از 

مه و مقررات ه آئین نابموارد  و در بسیاری ازبه فراخور شرایط خود، مقرراتی را برای پذیرش و تحصیل این دانشجویان تدوین کرده 

 و شرایط دانشجویان نیازها ویی پاسخگولی این پراکندگی و استناد به آئین نامه های دانشجویان ایران استدانشجویان ایرانی استناد شده 

های کشور در ی دانشگاهر آموزشاستفاده از یک آیین نامه آموزشی مشترک و جامع ضمن افزایش جایگاه و اعتبا. غیر ایرانی نمی باشد

 رانی دران غیر ایانشجویسطح بین الملل، سبب بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش د

 کلیه رشته/مقاطع )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی( می گردد. 

لوم پزشکی شگاههای عل در دانشاغل به تحصی غیر ایرانیانتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان  نامه ،هدف از تدوین این آیین

علوم  یانشگاه هادسطح کلیه  دریکپارچه  های آموزشی به صورت هماهنگ وبرنامه جرای الزم، اقانونی های تعیین چارچوب  است تا با

اخراج  تحصیلی یافارغ ال وآموزش  ،مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر پذیرشاین آیین نامه، شامل اجرا شود. کشور  پزشکی

پزشکی  های علوم دانشگاه الیت های آموزشیمقاطع تحصیلی است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعدر کلیه  غیر ایرانیدانشجویان 

دانشجو و  یراب رانیر اد یخارج یحضور دانشجو نکهیبا توجه به ا)دانشجویان غیر ایرانی  یدوره آموزش تسریعبا رویکرد تسهیل و کشور 

 و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است. ( دارد یدر پ ییها نهیهز یآموزش ستمیس

 ضرورری به نظر می رسد.در خصوص این آئین نامه تذکر چند نکته 

 الینی خواهد شد.  فلوشیپ ب وتیاری این آئین نامه شامل کلیه رشته / مقاطع آموزشی دانشجویان بین الملل به استثناء دوره های دس -1

مچنین مقررات هپزشکی و  آموزش در تدوین این آئین نامه از آئین نامه ها و مقررات دانشجویان ایرانی وزارت بهداشت، درمان و -2

  آموزشی دانشجویان خارجی در برخی از دانشگاههای پیشرو در آموزش بین الملل استفاده شده است.

ای آموزشی عهده شور انی برچه در مقررات آموزشی دانشجویان ایرو آن در این آیین نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است -3

پردیس  ای آموزشیو یا شور دانشگاهبر عهده شورای آموزشی آن تصمیم گیری دانشگاهها واگذار شده است در این آئین نامه هم 

 .نیست امه مجازن آییناین مغایر با اصول  اسیرتغییر اصول و یا تف گذاشته شده است. ولی ها بین الملل دانشگاه

رای جذب انع جدی باست م بخشی از مقررات آئین نامه های موجود که برای دانشجویان غیرایرانی کاربرد نداشته و یا ممکن -4

 دانشجو گردد حذف شده است. 

ف این آیین خالقدامی او هر  است غیر ایرانیمسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده دانشگاه های علوم پزشکی دارای دانشجوی  -5

 موجب کاهش اعتبار دانشگاه و به تبع آن نظام آموزشی کشور در سطح بین المللی خواهد شد.نامه 

این آیین نامه  دل با مفاغاز تحصیدانشجویان را از آهستند،  غیر ایرانیالزم است دانشگاه های علوم پزشکی که دارای دانشجویان  -6

ختیار ن را در اآاد هم مفدای هر سال تحصیلی، ادر نخستین نیمسال تحصیلی و ابتپذیرش دانشجو و آشنا سازند و به هنگام 

 دانشجویان قرار دهند.
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 فصل اول

 کلیات

 .شده است رفتهیپذ ریز فینامه تعار نییآ نیدر ا: تعاریف -1ماده 

 .شود یه مگفت "گاهدانش"هستند،  غیر ایرانی یدانشجو یکشور که دارا یعلوم پزشک یدانشگاه ها ی هیدانشگاه: به کل 1-1

دانشکده  ،یکده پزشکد دانشدارد. مانن تیفعال یاز علوم پزشک یدانشگاه است که در رده خاص کیاز  یدانشکده: دانشکده واحد 2-1

 .آن ریو نظا ییو ماما یدانشکده پرستار ،یداروساز

د. دار تیعالفس ناجته مترش ایرشته خاص  کیدر  دانشگاه است، که کی ایدانشکده  کیاز  یواحد ی: گروه آموزشیگروه آموزش 3-1

 .آن ریو نظا یگروه آناتوم ،یولوژیزیمانند: گروه کودکان، گروه ف

ی کتری تخصصس( و دکارشناسی )لیسانس(، کارشناسی ارشد )فوق لیسان پلم،یمقاطع تحصیلی فوق د هی: کلیلیمقاطع تحص 4-1

(PhD)، یحرفه ا یدکترا ،MBBS ، دوره های  .نامه خواهند شد نیائ نیمشمول اUndergraduate قاطع شامل م

د و کارشناسی ارش کارشناسی ناپیوسته،شامل مقاطع  Postgraduateکاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای و دوره های 

ود ی خ رشته تناسب بامقل و مجزا هستند که دانشجو تهر یک از این رشته/مقطع دارای کوریکولوم مساست.  دکترای تخصصی

 می تواند محتوای دوره را مطالعه کند. 

 دانشجو: در کلیه بخش های این آئین نامه منظور از دانشجو، دانشجوی غیر ایرانی است. 5-1

مجلس شورای ملی(  1308اه م وریشهر 16 مصوب) تیقانون تابع تبصره: منظور از دانشجوی غیرایرانی افرادی هستند که مطابق 

 مشمول تابعیت ایرانی نمی شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 فصل دوم

 شرایط دانشگاه های پذیرنده دانشجو

می  رانیغیر ایجویان دانشگاه هایی که اقدام به پذیرش و جذب دانش ی:مجر یدانشگاه ها یبرا ازیمورد ن طیشرا -2ماده 

 باشند: ریزدارای شرایط  کنند باید

ز دانشگاه هنوز مجو موزشی کهآتوانند در زمینه جذب و آموزش دانشجوی بین الملل اقدام نمایند و موسسات  ها میدانشگاه فقط  1-2

 د.نماین را کسب ننموده اند نمی توانند به صورت مستقل نسبت به جذب و آموزش دانشجوی غیرایرانی اقدام

 دارا باشد.به صورت دانشگاه را  یآموزش تیفعالسال سابقه  5دانشگاه باید حداقل  2-2

 یا مدیریت امور بین الملل مستقل باشد.و دانشگاه دارای معاونت بین الملل   3-2

  باشد. غیر ایرانیباید دارای ظرفیت پذیرش دانشجویان دانشگاه  4-2

 یه از اعضااستفاد یابر ینیعمساز و کار همچنین ت علمی توانمند در تدریس به زبان انگلیسی باشد و دانشگاه دارای اعضای هیا 5-2

 انیپا ینمااستاد راه ایو  یلیخارج دانشگاه به عنوان عضو آموزش دهنده، استاد مشاور تحص ای یداخل یدانشکده ها یعلم ئتیه

 باشد. را پیش بینی کردهنامه 

یش بینی شده پانگلیسی  ه زبانبدانشگاه باید امکان برگزاری آزمون به زبان انگلیسی برای هر دوره و مقطع که برگزاری آزمون  6-2

 داشته باشد.  

 اشته باشد.د تقاضا دطع موردر رشته/مقا غیر ایرانی، برای تربیت دانشجویان گاه باید فضای آموزشی مناسب و استاندارددانش 7-2

 باشد. در دسترس نگلیسیاداقل دو زبانه )فارسی و انگلیسی( باشد و جزییات فعالیت های آموزشی به زبان سایت دانشگاه ح 8-2

 ه می باشد.این آئین نام 4 کسب مجوز پذیرش دانشجو در هر رشته/ مقطع تابع مقررات مندرج در ماده تبصره:

ئه اموزش برای ارا مناسب در صورتی که دانشگاه بخشی از واحدهای آموزشی را به صورت مجازی ارائه می نماید باید ساختار 9-2

لل را دارا ن بین المنشجویامجازی را مطابق با ائین نامه آموزش مجازی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دا

 باشد. 

وره دانشجو در کنون دو دو تا در رشته هایی که برای دانشجویان ایرانی مجوز پذیرش دانشجو دارنصرفا می توانند د دانشگاه ها 10-2

ز پذیرش ئی که مجوشته هابرای پذیرش دانشجوی بین الملل اقدام نمایند و پذیرش در ر این رشته فارغ التحصیل نموده اند

شت، درمان و زارت بهداموزشی ودر آن رشته و تائید معاونت آرا ندارند منوط به کسب معیارهای پذیرش دانشجو  یدانشجوی ایران

 آموزش پزشکی می باشد. 

ذیرش رای جذب پانند بدر موارد زیر دانشگاه ها در صورتی که مجوز پذیرش دانشجو در رشته ای را نداشته باشند می تو 11-2

 دانشجوی بین الملل اقدام نمایند:

تعریف  ویان ایرانیو آن رشته برای دانشجن بین الملل راه اندازی شده اضیارشته هایی که خاص متقپذیرش دانشجو در  -الف

 نشده است.
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رش پذیرش ع نیاز گستدانشگاه معیارهای راه اندازی رشته را دارا است ولی به دلیل سیاستهای وزارت متبو در صورتی که -ب

 دانشجو در آن رشته برای متقاضیان ایرانی وجود ندارد. 

یرش دانشجو ای مجوز پذی از دانشگاههای )داخلی یا خارجی( داردانشگاه متقاضی با مجوز وزارت متبوع، با یکدر صورتی که  -ج

موزش آایط الزم از شر در رشته مورد تقاضا تفاهم همکاری آموزشی برای جذب دانشجوی بین الملل را منعقد کرده و بخشی

 دانشجو در آن رشته را فراهم کرده باشد.

 شد.    خواهد صورت مجوز پذیرش دانشجوی بین الملل به صورت مشروط و مدت دار به دانشگاه اعطاتبصره: در این

و یا لل شجوی بین المپذیرش دانمعیارهای اصلی که  و موسسات آموزش عالی دانشگاههاهمکاری های بین دانشگاهی:  -3ماده 

نشگاهی با سایر ای بین دامکاریهاشته باشند می توانند در قالب هپذیرش دانشجو در آن رشته / مقطع را ند یادر یک رشته خاص معیاره

مستقر در  ها گاهلملل دانشبین ا دانشگاههای درون آن منطقه امایشی و بعد از تائید کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی

 قدام نمایند.ابه پذیرش دانشجو  ی نسبتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ی شود. ماه تنظیم د دانشگتفاهم نامه ای است که بدین منظور بین دو یا چن سدانشگاه براسا شرایط پذیرش و وظایف  هر: تبصره

جوی بین کلیه دانشگاهها موظفند برای اخذ پذیرش دانش خذ مجوز دانشگاهها برای پذیرش دانشجوی بین الملل:ا -4ماده 

 :طی نمایندزیر را  فرایندالملل در هر رشته 

ان می باشد ی جامع یکسکولوم آن رشته به زبان انگلیسی: با توجه به اینکه شرایط ارزیابی دانشجویان در آزمونهاتدوین کاری 4-1

 اجرا برای ا کاریکولوم در حالدرصدی با کاریکولوم در حال اجرا برای دانشجویان ایرانی و ی 80کاریکولوم تدوین شده باید تطابق 

 ل در سایر دانشگاهها داشته باشد.  دانشجویان بین المل

اخذ مجوز پذیرش دانشجو از کمیته تطبیق و متناسب سازی: تائید کاریکولوم، تائید وجود فضای مناسب آموزشی و تعیین ظرفیت  4-2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  های آموزشی دانشجویان خارجیسازی برنامهکمیته تطبیق و متناسبپذیرش دانشجو بر عهده 

می باشد. دانشگاه متقاضی پس از تدیون کاریکولوم باید درخواست رسمی خود به همراه ظرفیت پذیرش پیشنهادی ساالنه خود را به 

 و پس از تائید کمیته نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید.  های آموزشیسازی برنامهکمیته تطبیق و متناسب

د درص 50و تا  Undergraduateدرصد ظرفیت تعیین هر رشته برای دروه های  20ظرفیت پذیرش: ظرفیت پذیرش حداکثر  4-3

شگاهها لملل، داناشده برای جذب دانشجوی ایرانی است و در صورت اخذ مجوز پذیرش دانشجوی بین  post graduateرشته های 

 نخواهند داشت.  حق استفاده از ظرفیت مازاد )شهریه پرداز( را

ن بند ماید از ایفراهم ن در هر رشته ای فضا و امکانات جدیدی را احداث و : در صورتی که دانشگاه جهت پذیرش دانشجو1تبصره 

 .  اهد شدمستثنی بوده و ظرفیت پذیرش براساس امکانات فراهم شده توسط کمیته تطبیق و متناسب سازی تعیین خو

 اشد.بمستثنی می رعایت ظرفیت پذیرش متقاضیان بین الملل راه اندازی شده از هایی که خاص رشته : 2تبصره 
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 ومسفصل 

  یسیورود و نام نو طیشرانحوه، 

 شرایط پذیرش:  -5ماده 

 یرانیا ریغ تیداشتن تابع 1-5

تمام و  هبود ینرایاجداد اه دارای و یا متقاضیانی ک هستندتابعیت دو گانه، کارت پناهندگی  یکه دارا یانیمتقاض : درخواستتبصره

، ندابوده  رانیا در خارج از او متوسطه( ر یسال دوره آموزش ابتدائ 12از دانشگاه خود )شامل  لآموزش دوره قب یلیمقاطع تحص

 در کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شود.درخواست آنها می تواند 

 رشته( ورود به هر یروان ،ی)جسم یاختصاص طیداشتن شرا 2-5

ی شجویان توانمندکلیه دان ال برایزبانی: آموزش برای دانشجویان صرفا به زبان فارسی و یا انگلیسی خواهد بود. با اینحنیازهای  3-5

 های مکالمه ای و نوشتاری به زبان انگلیسی الزم است.

داقل آیلتیس آکادمیک ح undergraduateبرای مقاطع  زبان انگلیسی در موقع ثبت نام.داشتن مدرک زبان انگلیسی:  1-3-5

 سیلتیآ postgraduateمقاطع  یبرا و 525 برایحداقل نمره  PBTو تافل  69حداقل نمره  iBT تافل ، 5/5نمره 

 .525 یحداقل نمره  برا PBTو تافل  69حداقل نمره  iBT، تافل 6حداقل نمره  کیآکادم

بهداشت،  ائید وزارتمورد تتعیین سطح های در صورت نداشتن مدرک زبان انگلیسی، باید در آزمون متتقاضیان  تبصره:

 کالسر قبولی د صورت عدمدر  وگواهی معافیت را کسب کرده  ،شرکت کرده و در صورت قبولیدرمان و آموزش پزشکی 

 .نمایندهای آموزش زبان انگلیسی )براساس سطح تعیین شده( شرکت 

مطابق کوریکولوم درسی و  (DDSو  MD)مانند رشته های  که با بیمار در ارتباط هستند یدانشجویان رشته هایزبان فارسی:  2-3-5

ی ع دوره هااز شرو قبلهستند باید  و کسب توانمندی های الزمنیازمند گذراندن دوره های آموزش زبان فارسی  خود،

 .توانمندی الزم را کسب نمایند کارآموزی

( بان فارسیزارت های )سنجش استاندارد مه به منظور تایید کسب توانمندی، نیاز به شرکت در آزمون سامفا :1 تبصره

 الزامی است.

ا ین محلی و به زبا ط دانشجولتسدر دانشگاههای مناطق مرزی که زبان رایج مردم زبانهای غیر فارسی است  :2تبصره 

  های مکالمه به آن زبانها به جایگزینی زبان فارسی بالمانع است.  کسب توانمندی

 مربوط به دانشگاه مورد نظر متقاضیپذیرش درخواست تکمیل فرم های  4-5

 ارائه مدارک الزم بر حسب مقطع مورد تقاضا و به شرح زیر: 5-5

  اسکن مدارک تحصیلی که در آن رشته تحصیلی، تاریخ فراغت از تحصیل، نام محل تحصیل و نمرات متقاضی قید گردیده

متقاضیان مقطع باشد.  20ی و یا نمره از ، توصیف کیفGPAحروف انگلیسی، درصد،  باشد. نمره می تواند براساس
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undergraduate  مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان و متقاضیانpostgraduate  مدارک تحصیلی دو مقطع قبلی را

 میبایست ارائه نمایند.

 اسکن صفحه اول )صفحه اصلی( پاسپورت 

 اسکن از عکس جدید 

 ( انگیزه نامهMotivation letterاین نامه میبایست توسط متقاضی به زبان انگلیسی تهیه شود :)  نگیزه او در آن به

لف مانند ه های مختر زمینمتقاضی برای درخواست رشته و دانشگاه مورد نظر اشاره گردد. همچنین توانایی های متقاضی د

لزامی و برای ا postgraduateکامپیوتر و یا تکنولوژی های مختلف بیان گردد. این مدرک برای متقاضیان مقطع 

 اختیاری میباشد.  undergraduateمتقاضیان مقطع 

 نامه هیتوص (Recommendation letter حداقل از :)یپژوهش یها ییتوانا الت،یکه بر تحص یدینفر از اسات 2، 

رک تنها د. این مدئه دهنمیبایست توصیه نامه ارا اشراف کامل داشته باشند یمتقاض یها تیو خالق یارتباط یمهارت ها

 الزامی میباشد.  postgraduateبرای متقاضیان مقطع 

 ای رزومه cv : ئهارا خود یعلم انتشارات و یپژوهش یها تیفعال ،یکار تجارب الت،یتحص از یکامل نسبتا شرحباید  یمتقاض 

اختیاری  undergraduateالزامی و برای متقاضیان مقطع  postgraduateاین مدرک برای متقاضیان مقطع  . دینما

 میباشد. 

به عنوان را  یمبلغ م ثبت نامر هنگادانشگاه ها می توانند در صورت پیش بینی در نظام نامه مالی دانشجویان بین الملل مبلغی را د 6-5

 .نمایند افتیدر انیمدارک از متقاض یبررس نهیهز

 نحوه پذیرش: -6ماده 

عاونت متحت نظر  حقوقی در هر دانشگاه کمیته ای با عنوان کمیته پذیرش دانشجویان بین الملل متشکل از اعضاء حقیقی و 1-6

 بین الملل دانشگاه تشکیل می گردد. آموزشی و معاونت 

شی ورای آموزشمیته معین کاین کمیته به عنوان دانشگاه بوده و آموزشی شورای مجوز تشکیل کمیته پذیرش دانشجو با تائید  2-6

 دانشگاه بوده و مصوبات آن مصوبات شورای آموزشی دانشگاه تلقی می گردد. 

معادل  التیتشک ای) نشگاهملل داکمیته پذیرش متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، معاون بین الملل دانشگاه/ مدیریت امور بین ال 3-6

، مدیر امور تشکیالت( دارای ملل، معاونت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه )در دانشگاههای، مدیریت دفتر پذیرش بین الآن(

موزشی یر گروه آیا مد وآموزشی و یا تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عنوان اعضاء ثابت و معاونت آموزشی دانشکده مربوطه 

نهاد معاون می به پیشیئت علهیته خواهند بود دو عضو مربوطه، معاونت بین المللی دانشکده مربوطه به عنوان اعضاء متغیر کم

 وند.شن اعضاء حقیقی کمیته انتخاب می او تایید رییس دانشگاه نیز به عنو معاون آموزشی /بین الملل

ر پذیرش دد الزامی وان سندرخواست هر متقاضی در کمیته پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد و صورتجلسه ی این کمیته، به عن 4-6

 و محسوب می شود.دانشج
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حت صرق مقتضی طد به ی می باشد و بای، تائید صحت و سقم آنان و تائید پذیرش متقاضکمیته پذیرش مسئول ارزیابی مدارک 5-6

ادر کننده ارگان صا یو  یاضدر کشور متق یاسالم یسفارت جمهور مدارک و مستندات ارائه شده توسط دانشجو از جمله استعالم از

 مدرک را ارزیابی نماید.  

ماه  دره شروع دور وبت براینبراساس ظرفیت کسب نموده می تواند ساالنه یک یا دو پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه   6-6

 .رج شده باشددنشگاهها لیسی دااطالعات زمانی پذیرش دانشجو باید در سایت انک ریه انجام پذیرد.های مهر/سپتامبر و بهمن/ فو

سی و به دانشجو پاسخ روز برر 45موظف هستند کلیه ی درخواست های متقاضیان را حداکثر ظرف  ها دانشگاهکمیته پذیرش  7-6

 دهند.

جو حصیل دانشجهت ت وشروع به تحصیل دانشجو مشروط به اخذ ویزای دانشجویی می باشد که به درخواست دانشگاه مربوطه  8-6

  .در آن دانشگاه صادر می شود

ر کنسولی اه ها دفتیر دانشگهمکاری سابا دانشگاه موظف است به صورت مستقل و یا ایران،  ورود به کشور یزایبه منظور اخذ و 9-6

 پردازند.نشجویان بولی دابا همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم را ایجاد نماید تا به امور کنس

س صدور منوط به بررسی صالحیت عمومی دانشجو در امور کنسولی و سپشروع به تحصیل دانشجو تبصره: 

 روادید است.

  :شهریه -7ماده 

ست که ادانشگاه  لملل هرا نیب انیدانشجو یبراساس نظام نامه مالو یا ترمی واحدی به صورت نظام ساالنه  هینحوه اخذ شهر 1-7

 خاب نماید.را انتیه یافت شهردردانشگاه می تواند یکی از این دو نظام  .استامناء آن دانشگاه قرار گرفته  اتیه بیمورد تصو

 ید.دانشگاه موظف است وجه شهریه آموزشی هر رشته/مقطع را به تفکیک در سایت خود اطالع رسانی نما 2-7

 ز دانشجوا ه ریالیذ شهریشد و اخبا یم رانیا یاسالم یجمهور یشده توسط بانک مرکز دیتائ جیرا یراساس ارزهاب هیشهر اخذ 3-7

 ممنوع است.

 انشگاه هادی شود و پیش بینی مبه شرح زیر  مقاطع مختلف شهریه ساالنه حداقلبراساس هزینه تمام شده تربیت دانشجو  4-7

 :مصوبات هیات امناء تعیین خواهد شدبراساس موظف به رعایت حداقل قیمت می باشند که 

 دالر 2000                           و فوق لیسانس         دورهای های فوق دیپلم و لیسانس -

 ردال MBBS         3000وره دکترای عمومی داروسازی و د دوره های دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی  -

- PhD   دالر 4000       و دکترای تخصصی بالینی و فلوشیپ 

و  Undergraduteهای  شهریه را به متقاضیان دوره %25سیاستهای خود تا مبلغ دانشگاهها می توانند براساس : 1تبصره 

 فوق لیسانس تخفیف دهند. 

، PhDانشجویان الینی و دجای پرداخت حق الزحمه به دستیاران به : دانشگاهها می توانند بر حسب سیاستهای خود ب2تبصره 

     تخفیف دهند. %100پرداخت شهریه آنها را تا 
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را برای  %100سقف  متقاضیان برتر سایر کشورها، دانشگاهها می توانند سیاستهای تشویقی تخفیف شهریه تا برای جذب 5-7

دانشجویان  ده باشد وذکر ش دانشجویان نخبه درنظر بگیرند. این مورد با ذکر شاخص ها، باید به طور شفاف در سایت دانشگاه

  امل گردد.  شرا در سال پذیرفته شدگان هر رشته کل رصد د 10شته نباید بیش از ر ات در در هررمشمول این مقر

ت شهریه وند پرداخعرفی شمدر صورتی که دانشجوی بین الملل توسط وزارت بهداشت و یا ارگانهای دیگر پذیرش و به دانشگاه  6-7

 نها توسط ارگان پذیرش دهنده و طبق تفاهم فیمابین پرداخت خواهد شد. 
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 چهارمفصل 

 قوانین آموزشی کشور ایراننظام و 

 :نظام آموزشی -8ماده 

ر ترم وظف است همانشجو نظام آموزش عالی در ایران برای کلیه ی مقاطع و رشته ها به صورت ترمی واحدی می باشد و هر د 1-8

 .ثبت نام و انتخاب واحد مجزا داشته باشد

ه بر یک درس انشجو دسنجیده می شود و قبولی و عدم قبولی ددر نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس  2-8

 همان درس محدود است.

ساعت،  34ا آزمایشگاهی( ساعت، عملی )ی 17هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری  3-8

 ود.شانی تدریس می ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابست 68ساعت و کارورزی  51کارآموزی 

ر هانی است. تابست هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره 4-8

 هفته آموزشی است.  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر  17نیمسال تحصیلی عبارت از 

 ستورالعملداند برابر شود، می تو محروم در حال تحصیل خودی علت از ادامه تحصیل در رشته هر دانشجویی که به  :تبصره

 د.تغییر رشته ی دانشجویان بین الملل، به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته تغییر رشته ده

 یااز واحده یتوانند بخش یدانشگاه ها م و جازی( باشدم -نظام آموزشی می تواند به صورت حضوری و یا ترکیبی )حضوری 5-8

  .ارائه دهند یخود را به صورت مجاز یتئور یآموزش

طابق با جازی را مزش مومآدر صورت ارائه واحدهای درسی به صورت مجازی، دانشگاه باید ساختار مناسب برای ارائه  تبصره:

 باشد.   ا دارار، درمان و آموزش پزشکی برای دانشجویان بین الملل تشامه آموزش مجازی مصوب وزارت بهدائین نآ

  :لیو طول مدت تحص یدرس یواحدها -9ماده 

و حداکثر  8و حداقل  undergraduateی در مقطع درس واحد 24و حداکثر تا  12حداقل  دیبا یلیتحص مسالیدانشجو در هر ن 1-9

 .دیانتخاب نما ،postgraduateواحد درسی در مقطع  14تا 

ستاد راهنما و موافقت اتواند با نظر  یباشد م 16حداقل  یلیتحص مسالین کیکل نمرات دانشجو در  نیانگیکه م یدر صورت 2-9

 .انتخاب کند یواحد درس 24بعد حداکثر تا  مسالیدانشکده، در ن

 دییبا تا شروط نشده باشدقبل م مسالیکه در ن یرا داشته باشد، در صورت ماندهیواحد باق 24که دانشجو حداکثر  یدر موارد 3-9

 .بگذراند مسالیآن واحدها را در آن ن هیتواند کل یلل مالم نیب سیپرد یآموزش یدانشکده/شورا

درسی در مقطع  واحد 6و  undergraduateدر مقطع  یواحد درس 6از  شیدانشجو مجاز به انتخاب ب ،یدر دوره تابستان 4-9

postgraduate باشد. یمن 
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 :ابیحضور و غ -10ماده 

 کیجو در هر ر دانشاست و عدم حضو ی( الزامینیو بال یعمل ،یجلسات مربوط به هر درس )تئور یحضور دانشجو در تمام 1-10

 .شود یمحسوب م بتیجلسات، غ

 تبصره: حضور و غیاب کالسهای مجازی تابع مقررات کالس مجازی خواهد بود.

مجموع ساعات  17/1از  یورزکار ،ی، کارآموز17/2از  شگاهیو آزما ی، عمل4/17از نباید  یدانشجو در هر درس نظر بتیساعات غ 2-10

 . شود یبخش صفر محسوب م اینمره دانشجو در آن درس  نصورتیا ریتجاوز کند. در غبخش  ایآن درس 

 یشورا صیاو با تشخ بتیغ یباشد ول 2-10بند شده در  نییتع زانیاز م شیبخش، ب ایدانشجو در هر درس  بتیکه غ یدر صورت 3-10

واحد در هر  12حداقل  تیحال رعا نیگردد. در ا یداده شود، آن درس حذف م صیتشخموجه الملل  نیب سیپرد یآموزش

 . شود یسوب مدانشجو مح یلیکامل جزو سنوات تحص مسالین کی انمذکور به عنو مسالین یول ست،ین یالزام مسالین

 ایموجه در امتحان درس  بتیبخش و غ ایبخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس  ایموجه در امتحان هر درس  ریغ بتیغ 4-10

 یآموزش یدر جلسه امتحان بر عهده شورا بتیموجه بودن غ صیگردد. تشخ یبخش م ایهر بخش باعث حذف آن درس 

 الملل است. نیب سیپرد

ب مرجع میته منتخه یا کتبصره: در دانشگاه هایی که فاقد شورای آموزشی پردیس بین الملل هستند، شورای آموزشی دانشگا

 جه بودن غیبت دانشجو در کالسها و یا جلسه آزمون است.تشخیص مو

 :درس حذف و اضافه -11ماده 

دو درس  ایا حذف و ره خود حداکثر دو درس اخذ شد مسال،یتا دو هفته پس از شروع ن یلیتحص مسالیتواند در هر ن یدانشجو م 1-11

 .دیجابه جا نما گریدو درس اخذ شده خود را با دو درس د ای د،یاخذ نما گرید

خود را با  یعمل ای یظرن یهااز درس درس دو  یلیتحص مسالین انیهفته قبل از پا 3تواند تا  یدر صورت اضطرار، دانشجو م 2-11

  2-10ند ب شده در نییتع زانیاز م شیبدانشجو در آن درس  بتیاوال غ نکهیمربوط حذف کند، مشروط بر ا یگروه آموزش دییتا

 . واحد کمتر نشود 12از  یو ماندهیباق یتعداد واحدها اینباشد و ثان

است  مجاز یورتصنها در ت مسالیآن ن انیحداکثر تا قبل از شروع امتحانات پا مسال،ین کیاخذ شده در  یدرس ها هیحذف کل  3-11

 یبرا مسالیورت آن نص نیا نباشد. در مسالیدر آن ن لیدانشکده، دانشجو قادر به ادامه تحص یآموزش یشورا صیکه بنا به تشخ

ه عهده انشجو بد لیدر سنوات مجاز تحص یمرخص نیعدم محاسبه ا ایشد. محاسبه  خواهدمحسوب  یلیتحص ینشجو مرخصدا

 .دانشکده است یآموزش یشورا

 یموزشآ یشورا دییبا تا حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره یدروس اخذ شده در دوره تابستان هی: حذف کل1 تبصره

 .است ریدانشکده امکانپذ

 سامانه بهن الملل آموزش بی کارشناسبه منظور ارائه بهتر خدمات آموزشی به داشنجویان بین الملل تسهیالت دسترسی : 2تبصره 

 فراهم می گردد.  برای تغییرات یک ماه بیش از دانشجویان ایرانیفرایندهای آموزشی 
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 :ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو -12ماده 

تحانات بین نتایج ام وزشی وهای آم هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام فعالیت ارزیابی پیشرفت دانشجو در 1-12

 د.رس هستندنیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن  نیمسال و پایان

فر تا ددی بین صصورت ع دانشجو در هر درس بهرت نمره تعیین میشود و نمره ونتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو به ص 2-12

 بیست مشخص می شود.

 در مقاطع مختلف به شرح زیر است: حداقل نمره قبولی در هر درس 3-12

   10  دوره کارشناسی -

  14  ارشد یکارشناس -

  دکترای حرفه ایمقطع  -

o 10   مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  

o  14 و عملی  12دروس تئوری کارآموزی مقطع   

o  14    مقطع کارورزی 

، قبل لمللاردیس بین پوزشی و معاونت آم یی برای اولین بار در درسی مردود شود، براساس موافقت گروه آموزشیچنانچه دانشجو 4-12

 گرفته شود. ویاز  امتحان مجددمی تواند از نهایی کردن و ثبت نمره وی، 

تر اخذ نماید، نمره مردودی و باال 15در آن درس نمره پس از مردودی در درسی مجدد واحد درس را انتخاب و چنانچه دانشجویی  5-12

 او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نخواهد شد. 

 هو برای دور ربا 3 خصصیتبرای دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترای  این مادهتعداد دفعات مجاز استفاده از  تبصره:

 است. ان تحصیلدر کل دوربار  5های دکترای حرفه ای 

 حد نصاب معدل هر ترم )برای احتساب مشروطی( در مقاطع مختلف به شرح زیر است: 6-12

 10 دوره کارشناسی -

  14 ارشد  یکارشناس -

 :در مقطع دکترای حرفه ای -

o 11             مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  

o  14    مقطع کارآموزی  

o  14    مقطع کارورزی 

ال بعدی، و در نیمسیسی دانشجنام نو حد نصاب تعیین شده باشد کمتر از در نیمسالی)معدل( میانگین نمرات دانشجو در صورتیکه  7-12

 به صورت مشروط خواهد بود.

حدهای ارائه تعداد وا دانشگاه و یا عدم ارائه کافی واحدها توسط آخر مسالین ایبه علت مشکالت دانشجو در مواردی که  :تبصره

 . لی دانشجو محسوب نخواهدواحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصی 10شده کمتر از 
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 8( و Undergraduateدرسی )در مقطع  واحد 14دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، حق انتخاب بیش از  8-12

 یقاد واحد باا توجه به تعدباما در موارد استثنائی، می تواند  آن نیمسال را ندارد. در( Postgraduateواحد درسی )در مقطع 

از  شیبوص ارائه در خص یریگ میتصمنیز اخذ کند. را واحد این تعداد بیش از ، دانشجو یلیو سوابق تحص، ترم تسویه مقطع مانده

احد و 20از  شیبعداد ت نیالملل است. در هر صورت ا نیب سیپرد یآموزش یمشروط به عهده شورا یبه دانشجو یواحد درس 14

 .باشد دینبا

مرجع  منتخب تهیمک ای دانشگاه یآموزش یالملل هستند، شورا نیب سیپرد یآموزش یکه فاقد شورا ییدر دانشگاه ها تبصره:

 .است تصمیم گیری در این مورد

نیمسال متناوب  5ق دیپلم یا برای دکتر حرفه ای و دو نیمسال برای مقطع کارشناسی و فو نیمسال متوالی 3دانشجویی که برای  9-12

وم می ز ادامه تحصیل محرمشروط شود، ا نیمسال متناوب برای مقطع کارشناسی و فوق دیپلم 4برای دکتر حرفه ای و  متوالی

ه تغییر رشت عمل به رشته دیگریتواند برابر دستورال باشد، می 10شود و چنانچه میانگین کلی واحدهایی که گذرانده است حداقل 

 و یا با مدرک معادل واحدهای گذرانده فارغ التحصیل گردد. دهد

گذراند  بستانی میوره تاددوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در  تبصره:

 تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود.

 : هاآزمون زبان برگزاری  -13ماده 

 .سایت پذیرش دانشگاه باشدبه همان زبان اعالم شده در شرایط ذکر شده در دقیقا  دیبا آزمون ها 1-13

 ماید. انتخاب ن مون راچنانچه آزمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار می شود دانشجو می تواند می تواند زبان آز 2-13

ر می شود هها برگزاانشگاآزمونهای جامع برگزار شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا قطب های ده گانه د 3-13

 اید.خاب نمزبان انگلیسی هم خواهد بود. در اینصورت دانشجو می تواند زبان آزمون خود را انتهم زمان به 

خصوص انتخاب  آزمون در گزاریتبصره: دبیرخانه های برگزار کننده آزمونها باید اطالع رسانی مناسب به دانشجویان قبل از بر

 زبان آزمون توسط دانشجو انجام دهند.

درصد زمان مازاد برای انجام  30ان در هر مقطع که در آزمون فارسی شرکت نمایند می توانند از امکان دانشجویان غیر فارسی زب 4-13

 آزمون استفاده نمایند.

واالت سشده باشد دریس نتدر صورتی که یک یا چند درس بر طبق کاریکولوم پیشنهادی دانشگاهها برای دانشجوین بین الملل  5-13

ر وزارت ده مربوطه یرخانبددانشجویان بین الملل حذف خواهد شد و حد نصاب نمره توسط  آن دروس در آزمون جامع از ارزیابی

 دریس شده تعیین خواهد شد.  بهداشت برحسب تعداد سواالت دروس ت

 بار PHD 3 وبار  4 و کارورزی تعداد دفعات شرکت در ازمون جامع علوم پایه 6-13

 د. نشجویان ایرانی می باشاد درصد کمتر از حد نصاب تعیین شده برای 5حدنصاب قبولی در آزمونها برای دانشجویان بین الملل  7-13
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 :رخصی تحصیلیم -14ماده 

از مرخصی تحصیلی  نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب 2دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند حداکثر  1-14

صی مدت مرخ. لملل استشورای آموزشی پردیس بین اموافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با  استفاده نماید.

 تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.

 ست.اپذیر امکان / دانشگاه تبصره: مرخصی تحصیلی در ترم اول در شرایط خاص به تائید شورای آموزشی پردیس

وانند از اشد، می تسیده برد شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه هی و عذر پزشکی موجه آنها به تاییادانشجویانی که گو 2-14

 مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کند. لحداکثر یک نیمسا

  انتقال دانشجو: -15ماده 

 است. تحصیلی مقطع /انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته  1-15

دانشگاه داشته  است تغییرو درخوانتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در داخل ایران ممنوع می باشد و چنانچه دانشج 2-15

 کند. ضعیت پیداغییر وباشد باید از ادامه تحصیل در دانشگاه اول انصراف و ویزای دانشجویی وی برای دانشگاه مقصد ت

تقاضی جدید نوان یک مند به عایران به داخل ایران نیز ممنوع می باشد و دانشجو می تواانتقال دانشجو از دانشگاه خارج از  3-15

 درخواست تحصیل در دانشگاه نماید.

ه انیدری گذز واحدهاپذیرش دانشجو به عنوان متقاضی جدید، دانشجو می تواند درخواست پذیرش برخی ادر صورت  تبصره:

  ن آئین نامه داشته باشد.ای 18ابق ماده طمدانشگاه قبلی را  خود در

و سایر  اهدانشگآن  ن شده توسطبا رعایت مقررات مالی تعییهمان دانشگاه دیگر  پردیسدانشگاه به انتقال دانشجو از پردیس یک  4-15

 بالمانع است. مقررات داخلی دانشگاه

ل دانشجو انتقاورت صر این ددرخواست انتقال از یک دانشگاه داخل به خارج در صورت پذیرش دانشگاه دیگر بالمانع می باشد.  5-15

 منوط به داشتن شرایط زیر است:

 د.ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع بوده باش 1-5-15

 آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. دوره متقاضی حداقل دو نیمسال از 2-5-15

 واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد. 3-5-15

 باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  4-5-15

ت امل پرداخورت کص دهی مالی به دانشگاه نداشته باشد و شهریه تحصیل خود در سال جاری بهدانشجو هیچ گونه ب 5-5-15

 کرده باشد.

 دانشجو کلیه هزینه اسکالرشیپ دریافتی در طی تحصیل را قبل از انتقال بازپرداخت نماید. 6-5-15

اعم )انشجو ات درسی دنمر یزدر صورت موافقت با انتقال و تسویه حساب دانشجو، کلیه سوابق آموزشی دانشجو از جمله ر تبصره:

 ود.شحاسبه می معینا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او  مشروطیسوابق و  (از قبولی و یا ردی
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 : مهمان شدن دانشجو:16ماده 

 .در موقت، برای مدت معین، تغییر دهخود را به طو لیمقصد، محل تحص ومبداء دانشجو می توانند با موافقت دانشگاه  1-16

ای مهمان اشد ولی برصد می ب)گروه آموزشی یا دانشکده مربوطه( و مق منوط به موافقت مبداخارج مهمان شدن در دانشگاه های  2-16

قرار  دییتا نشکده مورددا یوزشآم یشورا /یتوسط گروه آموزش دیبامی باشد که دانشگاه مقصد اعتبار  دشدن دانشجو نیاز به تائی

 .ردیبگ

روهها / ر اختیار گج و دخارجی را استخرا معاونت / مدیریت بین الملل دانشگاه اطالعات اعتبارسنجی دانشگاههای تبصره:

 دانشکده های مربوطه خواهد گذاشت.

بداء مر دانشگاه را د مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود 3-16

 .گذرانده باشد

خشی از بوی،  ایگاهجرای حفظ ببا این حال دانشگاه مبدا می تواند بر عهده دانشجو است در دانشگاه مقصد  یمهمان نهیهزکلیه  4-16

 شهریه ساالنه را از دانشجو دریافت نماید. 

 ماید.دا بندانشجو موظف است قبل از مهمان شدن تسویه کامل مالی تا پایان دوره مهمانی را با دانشگاه مب 5-16

 و موافقتاء مبده به صورت تک درس با نظر دانشگا مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس 6-16

 .دانشگاه مقصد بالمانع است

 .ندخود هست یدرخواست مهمان بیطرح و تصو تیکه موافقت دانشگاه مقصد را دارند در اولو یانیدانشجو 7-16

و دو نیمسال برای دوره های  ،دکترای حرفه ایکارشناسی و در دوره  مسالیهر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر تا چهار ن 8-16

، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال دیگر دانشگاه درکاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 

دروسی را که دانشجو به صورت مهمان )چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس( در یک یا چند دانشگاه  دنباید تعدا

 .درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند 40 گذرانده است، از

 روه آموزشیگ فقتو موا انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت، باید با اطالع :تبصره

 .و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشدمبداء مربوطه در دانشگاه 

ر بزشی پردیس نت آموبا اینحال معاو کند یم تیدانشکده کفا یآموزش یدانشجو در شورا یهمانیدرخواست م بیطرح و تصو 9-16

  .باشد یدر مراجع باالتر نم بیبه طرح و تصو یازیو ن فرآیند مهمانی شدن نظارت خواهد کرد

نمرات آنها در  بت می شود وثداء مبدر یک دانشگاه می گذراند، عینأ در کارنامه او در دانشگاه  همانیواحدهایی را که دانشجوی م 10-16

 .میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شدمحاسبات 

لوم ع)قبل از  یاحرفه  یدکتراکارشناسی و شود( در دوره  یگذرانده م همانیحداقل نمره قبولی در هر درس )که به صورت م 11-16

  .باشد کمتر 5/11باید از ن یحرفه ا یدکترامیانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، در دوره ولی  است 10( هیپا

 ا همراه بارخود  یهمانیدرخواست م ،یلیتحص مسالیماه قبل از شروع ن کیموظف است حداقل  یهمانیم یمتقاض یدانشجو 12-16

 . مربوطه ارائه دهد یگروه آموزش ریخود و ذکر نام دانشگاه مقصد به مد یلیمشخصات تحص
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 .صادر می شودمبداء مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه  13-16

)داخلی اه ین دو دانشگب زشکیمورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پلملل در رشته هایی که طبق تفاهم ا دانشجویان بین 14-16

 پذیرش می شوند از شمول مقررات مهمانی مستثنی هستند.  و یا خارجی( 

 :تغییر رشته -17ماده 

دانشگاه  همانری در ته دیگدر طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه، به رش دانشجو 1-17

 تغییر رشته دهد.

 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد. 1-1-17

 باشد. ه داشتهآموزشی رشته مربوطشرایط تحصیل در رشته جدید را مطابق با شرایط تعیین شده در کاریکولوم  2-1-17

 حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره را گذرانده باشد. 3-1-17

 دانشگاه ظرفیت پذیرش در رشته مورد درخواست را داشته باشد.  4-1-17

 د.  ته باشدانشجو بدحسابی مالی و یا مشکالت اخالقی در طی تحصیل در رشته قبلی خود در دانشگاه نداش 5-1-17

 نشجو در طول تحصیل خود تنها برای یکبار می تواند تغییر رشته دهد.دا 2-17

سال تحصیلی به آموزش هفته پیش از شروع نیم 8همراه مدارک الزم حداقل  متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به 3-17

 تسلیم کند. / پردیس بین الملل دانشگاه

ید ثبت در رشته جفقت، دست در اولین نیمسال تحصیلی پس از موادر صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف ا 4-17

 رد.قبلی را ندا، اجازه بازگشت به رشته در رشته جدید پس از ثبت نام نام و انتخاب واحد نماید و

 دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد. تبصره:

بررسی و معادل ین آئین نامه ا 17مطابق ماده رشته جدید  در گروه آموزشیمی تواند دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده  5-17

 . شود سازی

 :رش واحدهای درسیپذی -18ماده 

شگاه می دان اشد وبه می درخواست پذیرش واحدهای آموزشی گذارنیده شده در دانشگاه دیگر تابع مقررات آموزشی هر دانشگا 1-18

 رد. ه در دانشگاه های دیگر را بپذیدتواند براساس ارزیابی سرفصل دروس بخشی از واحدهای گذارند ش

ط زیر مجاز عایت شرایبا ر معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبال در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است 2-18

 است: 

 تایید دانشگاه باشد.دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد  1-2-18

 %80اقل بط حدجدید به تشخیص گروه آموزشی ذیر / مقطع محتوای آموزشی درس های گذرانده شده با دروس رشته 2-2-18

 کمتر نباشد. 12اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 
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یده اه قبلی رسانشگدئید اصل مدارک آموزشی دانشجو به همراه سرفصل های آموزشی دروس گذرانده ارائه شده و به تا 3-2-18

 باشد.

 سال می باشد.  5حداکثر زمان تحصیل در دانشگاه قبلی  4-2-18

 MBBS معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکانپذیر است. 5-2-18

زشی اینده معاونت آمونمنفره متشکل از نماینده گروه آموزشی مربوطه،  3بررسی و معادل سازی دروس توسط یک کمیته  6-2-18

 انجام می شود.  دانشگاه و کارشناس آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه

بدون اخذ )حان مجدد ن امتنتیجه ارزیابی می تواند به یکی از صورتهای پذیرش با نمره معادل سازی شده، پذیرش با گذارند 3-18

 واحد( و عدم پذیرش می باشد. 

 شورای موزشی /لملل اده توسط کمیته کارشناسی بر عهده شورای آموزشی پردیس بین تائید نهائی بررسی و نمره اعالم ش 4-18

 دانشگاه می باشد.

ای پذیرفته مرات درسهن ، وبه میانگین کل منظور می گردددروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاس 5-18

 . ثبت نخواهد شدنشده در کارنامه دانشجو 

ینه بررسی واحدها را درصد هز 50از بررسی واحدهای درخواستی برای پذیرش در دانشگاه مقصد، حداقل  دانشجو باید قبل 6-18

 مصوب هیات امناء را پرداخت کرده باشد. انیدانشجو یبراساس نظام نامه مال

سامانه  ل نمره دراعما در صورت عدم پذیرش واحدها هزینه دریافتی مسترد نخواهد شد و در صورت پذیرش و قبل از تبصره:

 د.دانشجو باید کل هزینه تعیین شده برای ارزیابی واحدها را پرداخت نمایثبت فرآیندهای آموزشی 

 ه می شود.یل وی کاستز حداکثر مدت مجاز تحصواحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی ا 20به ازای هر  7-18
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 پنجمفصل 

 خروج از تحصیل

موزشی )ا اخراج ز تحصیل والتحصیلی، انصراف ا فرایند تحصیلی دانشجو به یکی از روشهای فارغ اتمام فرایند تحصیل: -19ماده 

درخواست  ساب مالی،حرت تسویه در صودانشجو می تواند به هر حال در هنگام خاتمه تحصیل، از تحصیل خاتمه می یابد. و یا انضباطی( 

 .  نمایدکارنامه رسمی تحصیلی 

ی نتواند با شکالت مالمه دلیل نشجو بابه دانشجو منوط به تسویه حساب مالی با دانشگاه می باشد و چنانچه دکارنامه اعطاء  تبصره:

 مود.   ت خواهد ندریاف دانشگاه تسویه نماید به میزان هزینه اموزشی پرداخت شده تائیدیه واحدهای آموزشی گذرانده شده را

  فارغ التحصیلی: -20ماده 

 شود. اخته میتحصیل شنلفارغ ا، با موفقیت گذرانده باشد رادانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی  1-20

 رشته مکولویکور که در است و رشته ای قید شده در مدرک تحصیلی دقیقا همان مقطع و رشته مقطع ،یلیدر زمان فارع التحص 2-20

 شده است. اعالمو در زمان پذیرش در نامه پذیرش به دانشجو شده  بیو تصو دیق

لی باشد عنوان اص در کنار تنها در صورتی که داخل پرانتزود که در کشورهای مختلف به کار می رمشابه  نیاستفاده از عناو 3-20

 بالمانع می باشد.

توانند یکی از  شگاهها میست دانتبصره: برای رشته هایی که معادل رایج انگلیسی رشته با آنچه در کاریکولوم ذکر شده متفاوت ا

 نمایند.عنواوین معادل را با تصویب شورای آموزش پردیس در داخل پرانتز قید 

دور مدرک صظف به ، دانشگاه مو)براساس مصوبات جدید( در صورت تغییر عنوان رشته و یا مقطع در طی تحصیل دانشجو 4-20

 براساس همان رشته و مقطع ذکر شده در نامه پذیرش می باشد.

درک به ماشد ارائه باشته صدور مدرک به زبان انگلیسی می باشد و چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرک به زبان فارسی را د 5-20

 دو زبان به وی بالمانع می باشد. 

و )براساس نکه دانشجمگر آ تائید مدارک دانشجویان بین الملل نیاز به تائید مدیریت خدمات آموزشی وزارت متبوع نمی باشد 6-20

ی ارائه شده به انگلیس خهئید نسدر اینصورت تا مقررات کشور خود( مایل به اخذ تائیدیه از وزارت متبوع یا وزارت خارجه باشد.

  دانشجو که توسط دانشگاه صادر شده کفایت می نماید. 

ک برای ز این مدرستفاده اا"مضمون است که این دانشگاه در هنگام ارائه مدرک به دانشجو موظف به اخذ تعهد از دانشجو با  7-20

نها ابلغ آباید به  انشجویانهنگام پذیرش داین موضوع در . "فعالیت حرفه ای در ایران مشروط به اخذ مجوزهای الزم می باشد

 گردد. 
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 :انصراف از تحصیل -21ماده 

ره آموزش پردیس بین الملل شخصا به ادا دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشند باید درخواست انصراف خود را 1-21

اضای انصراف یمسال، تقنهمان  ماه قبل از پایان تسلیم نماید. در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک

 دارد.ل را نخود را پس بگیرد و آن نیمسال به عنوان مرخصی برای وی محسوب شده و اجازه تحصیل در آن نیمسا

و نوع د اگر تعدا ت دانشجوبراساس درخواسدرخواست انصراف از تحصیل داشته باشد، چنانچه دانشجو در طول دوره آموزشی خود  2-21

  د.واحدهای گذرانده وی معادل یکی از دوره های دانشگاهی باشد مدرک معادل برای او صادر خواهد ش

ان بازگشت امک ک بارفقط ی چنانچه دانشجو بعد از درخواست انصراف از تحصیل قصد بازگشت به رشته قبلی خود را داشته باشد 3-21

 :وجود داردبه تحصیل وی مشروط به رعایت موارد زیر 

 یکسال از وقفه تحصیلی وی گذشته باشدحداکثر  1-3-21

 تسویه حساب مالی دوره قبل آموزشیارائه  2-3-21

 پرداخت شهریه تحصیلی به مدت یکسال در بدو بازگشت به تحصیل  3-3-21

 لغو و یا کاهش بورسیه آموزشی  4-3-21

 یل تحصپایان  لی تادر صورت بدحسابی مالی در دروه قبل ارائه مدارک الزم جهت تمکن مالی جهت پرداخت شهریه تحصی 5-3-21

 تائید شورای آموزشی پردیس بین الملل و شورای آموزشی دانشگاه   6-3-21

 : از دانشگاه اخراج آموزشی -22ماده 

 و یا بیش از یک ترم بدون ترم متناوب مشروط آموزشی شده باشد 4چنانچه دانشجو در طی تحصیل بیش از سه ترم متوالی و یا  1-22

 واهد شد.خاخراج  تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و از دانشگاهاز ادامه عذر موجه ثبت نام تحصیلی ننماید 

بار در ملل فقط یکین الدر خواست بازگشت به تحصیل دانشجو بدنبال اخراج آموزشی در صورت تائید شورای آموزشی پردیس ب 2-22

رح طشگاه قابل دان اصکمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل بررسی می باشد و در صورت اتخاذ تصمیم در کمیسسون موارد خ

 نمی باشد.  باالترمجدد در آن کمیسیون 

و  یزشکپعلوم  یها انشکدهدموارد خاص دانشگاه /  ونیسیکم ینامه اجرائ نییآرسیدگی به شرایط ویژه آموزشی دانشجو مطابق  3-22

د ولی خواهد بو 25/4/84مورخ  یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یجلسه شورا نیو هشتم ستیب مصوبی درمان یخدمات بهداشت

اه هایی که و در دانشگ)ه وی در موارد رسیدگی به پرونده دانشجویان در کمیسون موارد خاص رئیس پردیس بین الملل یا نمایند

عوت می کمیسیون د ق رایحاین پست وجود ندارد باالترین مقام مسئول در پردیس بین الملل دانشگاه( به عنوان عضو دارای 

  شوند. 
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 ششمفصل 

 سایر مقررات

 :اشتغال به تحصیل دانشجوی انصرافی یا اخراجی در سایر دانشگاههای ایران -23ماده 

د مشروط نع می باشبالما به عنوان یک متقاضی جدید به تحصیل دانشجوی انصرافی در سایر دانشگاههای ایران مجدد اشتغال 1-23

جدید ه دانشگا یابر یو ییدانشجو یزایومراحل پذیرش دانشجو در دانشگاه جدید مطابق با مقررات انجام گیرد و بر اینکه 

 .صادر گردد

د در غیر عالم نمایالی را دانشجو موظف است در زمان ارائه درخواست به دانشگاه جدید، وضعیت تحصیلی خود در دانشگاه قب 2-23

ز ادامه ی تواند امانشگاه دشجو، دانشجوی انصرافی دانشگاه دیگر داخل ایران است، در هر زمان که مشخص گردد داناینصورت 

 تحصیل وی جلوگیری به عمل نماید. 

پذیرش  باشد ولی نوع میپذیرش دانشجوی اخراج آموزشی از یک دانشگاه در همان رشته/ مقطع در دانشگاه دیگر ایرانی مم 3-23

  استعالم از دانشگاه قبلی بالمانع می باشد.اظهار دانشجو و  در صورتوی در رشته/ مقطع دیگر 

 پذیرش دانشجوی اخراج انضباطی از یک دانشگاه در دانشگاه دیگر ایرانی ممنوع می باشد.  4-23

ا از رموزشی وی آلی و تحصی تدانشگاه موظف است در حین پذیرش دانشجویان اخراجی و یا انصرافی سایر دانشگاهها، وضعی 5-23

رعایت  راشگاه دان شی آنات آموزبه دانشگاه قبلی داشته و یا مقرری استعالم نمایند و چنانچه دانشجو بدهی مالی دانشگاه قبل

دانشگاه  ایت از آنکسب رض و ثبت نام وی را مشروط به پرداخت بدهی های قبلی وهستند از ثبت نام وی پرهیز  ننموده موظف

 د. نمایب

و  صدیمصوب سشجویان خارجی مطابق آئین انضباطی دان انیدانشجو یانضباط به تخلفاترسیدگی  مقررات انضباطی: -24ماده 

نشجویان تخلفات انضباطی دا ی خواهد بود ولی در جلسه رسیدگی بهانقالب فرهنگ یعال یشورا 20/4/74 جلسه مورخ نیپنجاه و چهارم

 د:کمیته مربوطه اضافه خواهند شعنوان عضو به با حق رای افراد زیر نیز 

 -شجوئیارد رابط دانفرهنگی پردیس بین الملل )و در دانشگاه هایی که این پست وجود ند –شجوی در کمیته بدوی معاون دان -الف

 فرهنگی پردیس بین الملل( 

در پردیس م مسئول الترین مقاضباطی تجدید نظر معاون بین الملل دانشگاه )و در دانشگاه های بدون معاون بین الملل بادر کمیته ان -ب

 بین الملل دانشگاه(

مالک تابعیت دانشجو براساس وضعیت تابعیت وی در زمان پذیرش می باشد تغییر تابعیت دانشجو در طی تحصیل:  -25ماده 

و چنانچه دانشجو به هر دلیل در طی تحصیل تغییر تابعیت دهد )ا جمله ازدواج دانشجویان دختر در طی تحصیل با یک فرد ایرانی( 
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می تواند به تحصیل خود تا پایان آن رشته/ مقطع ادامه دهد ولی پذیرش وی در رشته مقاطع دیگر تابع مقررات دانشجویان دنشجو 

 ایرانی خواهد بود.

یر غ)اعم از مرتبط یا  درک لیسانسمتقاضی دارای مورود  ورود به مقطع دکترای حرفه ای از مقطع لیسانس: -26ماده 

احدهای ودم پذیرش رش یا عپذی درخصوص .بالمانع می باشداز دانشگاههای دیگر به دکترای حرفه ای در دانشگاههای ایران  مرتبط(

 این آئین نامه عمل خواهد شد.  18گذارنده در مقطع قبلی مطابق ماده 

ع مرتبط در ادره از مراجکلیه نامه ها صاز تاریخ تصویب این آئین نامه این : لغو کلیه مقررات قبلی مغایر با آئین نامه -27ماده 

ضع شده بوده که شگاه ها وسط دانوزارت متبو.ع و یا استعالمات اخذ شذه توسط دانشگاه ها از وزارت متبوع و یا مقررات داخلی که تو

  بوده و براساس این آئین نامه رفتار خواهد شد. مغایر با این آئین نامه می باشند بالاثر

مد و یا آن نامه پیش خواهد کلیه موارد آموزشی که پس از تصویب این آئیمستحدثه و مسکوت آئین نامه: موارد  -28ماده 

د بود و به رانی خواهیان ایمواردی که در این آیئن نامه پیش بینی نشده و مسکوت گذاشته شده است مشمول مقررات آموزشی دانشجو

   آئین نامه های مربوط به آنان استناد خواهد شد. 

 

نین بین و با حضور معاو 10ر جلسه معاونین بین الملل قطب د 5/3/1400ماده در تاریخ  28این آئین نامه در 

وزارت  شورای بین المللبه تصویب در تاریخ                ی منتخب سایر قطب ها بررسی واالملل دانشگاهه

 رسید.بهداشت درمان و آموزش پزشکی 




