مادهی  -5شرایط پذیرش
پذیرش اتباع غیر ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم به یکی از روشهای زیر صورت میگیرد:
 .1بورس (الف و ب)
 .2غیر بورسیه (آزاد با هزینه شخصی)
 .3آزمون سراسری

 -1-5شرایط عمومی
 -1-1-5تابعیت و اقامت
الف) فقط اتباع غیر ایرانی مقیم کشور جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام می باشند.
تبصرهی  :1متقاضیانی که دارای تابعیت مضاعف (ایرانی و غیر ایرانی) هستند نمی توانند به عنوان دانشجوی بین المللی (غیر
ایرانی) پذیرش شوند
ب) متقاضیان منع قانونی اقامت در شهر قم نداشته باشند( .دریافت تاییدیه از استانداری)
پ) مدارک هویتی که متقاضیان غیربورسیه ملزم به ارائه جهت اخذ پذیرش اولیه می باشند شامل؛
 دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. گذرنامه معتبر دارای روادید و اقامت حداقل شش ماه . کارت هویت در همان سال صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. آخرین کارت آمایش معتبر بر اساس اعالم اداره کل ام ر اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. برگ تردد خروجی مدت دار (سه ماهه)ث) دانشگاه موظف است جهت تایید صالحیت عمومی داوطلب تصویری از صفحات گذرنامه و فرم ثبت نام اولیه را به مرکز
خدمات آموزشی ارسال نماید .پس از اخذ تایید نهایی و اعالم آن توسط مرکز ثبت نام قطعی صورت می پذیرد.
تبصرهی  :2تحصیل اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط و مقررات وزارت کشور که در دفترچه
راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور درج میگردد ،امکانپذیر میباشد.
 -2-1-5گواهی سالمت
الف) داشتن گواهینامه معتبر سالمت جسمی(مشابه کارکنان استخدامی جدیدالورود) و سالمت روحی(مستند از دانشکده
مربوطه)
تبصره :1بخشی از سالمت جسمی طبق دفترچه شماره  2آزمون سراسری سال مربوطه (بخش پیوستها  -جدول کارایی اعضاء)
اقدام خواهد شد.
 -3-1-5شرایط مالی تحصیل
الف) اخذ شهریه یک سال تحصیلی در ابتدای تحصیل به منظور تشخیص توانایی مالی برای پرداخت شهریهی تحصیلی دانشگاه و
هزینههای زندگی در قم برای متقاضیان آزاد غیر بورسیه (با پرداخت شهریه)
ب) دریافت شهریه در ابتدای نیمسال تحصیلی قبل از انتخاب واحد می باشد .در صورت عدم پرداخت شهریه دانشجو مجاز به
انتخاب واحد نمی باشد و در صورت عدم پرداخت بدهی از انتخاب واحد و ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
تبصره :دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین اسکان متقاضیان پذیرش آزاد(با پرداخت هزینه شخصی) ندارد.
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 -4-1-5توانایی تکلم زبان فارسی
الف) تسلط کافی به زبان فارسی با ارائهی گواهی موفقیت در آزمون زبان فارسی
تبصرهی  : 1سنجش میزان تسلط متقاضی به زبان فارسی به دو شیوه زیر انجام می شود:
 )1میزان آشنایی آن دسته از متقاضیان غیر ایرانی که مقطع تحصیلی قبلی خود را در ایران گذراندهاند ،مورد قبول است.
 )2میزان آشنایی سایر متقاضیان غیر ایرانی که مقطع تحصیلی قبلی خود را در ایران نگذراندهاند باید توسط مراکز معتبر آموزش
زبان فارسی به شرح ذیل سنجیده و اعالم شود:
 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) مرکز جامعه المصطفی العالمیه مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهدسایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که آمادگی برگزاری دوره زبان و ادبیات فارسی را با تایید شورای بورس دانشجویان غیرایرانی
وزارت بهداشت داشته باشند.
تبصرهی  :3متقاضیانی که آشنایی کافی با زبان فارسی ندارند  ،قبل از شروع رسمی دوره تحصیلی ملزم به شرکت در دوره زبان و
ادبیات فارسی در یکی از مراکز رسمی معتبر زبانآموزی فارسی هستند.
تبصرهی  :4هزینه برگزاری دوره زبان و ادبیات فارسی برعهده دانشجو است.
 -2-5شرایط اختصاصی
ب) حداقل معدل قابل قبول برای متقاضیان که دارای مدرک دیپلم تجربی و ریاضی فیزیک و معادل آن هستند برای رشته هاای
کاردانی معدل کل  14و کارشناسی معدل کل  16و رشته های دکتری عمومی معدل کل  18میباشد( .معدل  17تاا 20 ،17/5
درصد افزایش شهریه سالیانه(طبق جدول مندرج در ماده  -)9معدل 17/5تا  10 ،18درصد افزایش شهریه سالیانه (طباق جادول
مندرج در ماده )9

 -2-2-5شرایط سنی
حداکثر سن قابل قبول برای پذیرش دانشجو دارای مدرک دیپلم در مقاطع کارشناسی و دوره دکتری عمومی  30سال تمام مای-
باشد.

مادهی  -6مهلت پذیرش
-

زمانبندی بررسی تقاضا و اعالم نتیجه به شرح ذیل است:
مراحل كار

نیمسال اول و دوم تحصیلی (ترم مهر و بهمن)

زمان دریافت مدارک متقاضیان

 1الی  31مردادماه

بررسی و مدارک و ارسال به تفکیک به
دانشکده های مربوطه

هفته اول شهریورماه

برگزاری مصاحبه در دانشکده ها و آزمون های
مختلف و ارایه نتایج به ستاد

هفته دوم و سوم شهریورماه
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تشکیل شورای آموزشی دانشگاه و نهایی
نمودن نتایج

هفته آخر شهریور ماه

اعالم نتایج به متقاضیان و ارسال درخواستها
به مرکز خدمات آموزشی وزارت

هفته آخر شهریورماه

ثبت نام قطعی داوطلبان پس از تایید
صالحیت علمی اتباع در سامانه مربوطه در

همزمان با ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده كنکور سراسری در هفته
آخر شهریورماه

دانشگاه و اخذ تاییدیه وزارت

-

این جدول از طریق وب سایت معاونت آموزشی اطالع رسانی می گردد.
فرایند مصاحبه در هر سال تحصیلی در شورای آموزشی دانشکده ها مطرح می گردد و جهت تصویب نهاائی باه شاورای
آموزشی تیرماه ارسال خواهد شد.

مادهی  -7مدارك الزم برای پذیرش اولیه دانشجویان پذیرش آزاد– غیربورسیه
 -1فیش پرداختی معادل مبلغ ریالی ثبت نام آزمون دكتری تخصصی( )ph.Dو پذیرش دستیار تخصصی وزارت بهداشت
(اعالمی توسط سازمان سنجش پزشکی) می باشد و قابل عودت نمی باشد.
-2فرم تکمیل شده درخواست پذیرش
 -3یک نسخه تصویر مدارک تحصیلی
 -4یک نسخه تصویر مدارک هویتی (گذرنامه ،کارت هویت ویژه اتباع ،دفترچه پناهندگی سیاسای ،آخارین کاارت آماایش معتبار،
برگ تردد خروجی مدت دار(جایگزین کارت آمایش))
 -5یک قطعه عکس  3×4جدید رنگی همراه با فایل آن
تبصرهی :1پذیرش تنها برای یک رشته تحصیلی در همان سال تحصیلی می باشد و تغییر رشته امکان پذیر نخواهد بود.
تبصرهی :2پس از پذیرش ،مصاحبه و ثبت نام قطعی مدارک به شرح ذیل دریافت خواهد شد:








اصل مدرك یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی  +تصویر
اصل مدرك یا گواهی دیپلم متوسطه  +تصویر
ریز نمرات دوره متوسطه و پیشدانشگاهی  +تصویر
اصل گذرنامه یا كارت هویت ویژه اتباع یا دفترچه پناهندگی سیاسی یا آخرین كارت آمایش معتبر و برگ تردد
خروجی مدت دار(جایگزین كارت آمایش))  +تصویر
عکس 3 * 4پشت نویسی شده  6قطعه
رسیدهای پستی تأییدیه تحصیلی مدارك دیپلم و پیشدانشگاهی (اتباع غیر ایرانی كه درمدارس ایرانی جمهوری
اسالمی ایران تحصیل نموده اند)

پذیرفته شدگان عزیز ،پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه ،لطفاً با در دست داشتن تصویر گوواهی دیوپلم و
پیش دانشگاهی به یکی از ادارات پست یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهرستان محول زنودگی خوود
مراجعه كرده و درخواست تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (دو فرم) خود را تکمیل نموده و
رسید دریافت نمایند و رسیدهای مربوطه را در روز ثبت نام حضوری به همراه سایر مدارك ،تحویول دهنود
نشانی دانشگاه جهت درج در فرم درخواست تأییدیه تحصیلی به شرح زیور اسوت :قوم ،خیابوان سواحلی،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،كد پستی3713649373 :
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مادهی  -9شهریه تحصیلی
جدول شهریه سالیانه ارزی (اتباع غیرایرانی -پذیرش آزاد)
مبلغ کل

شهریه ثابت

عملی( واحد

نظری

(سالیانه)

(هر نیمسال)

درسی)

(واحد درسی)

كلیه رشته ها

1650

165

36.3

23.1

660

كلیه رشته ها

2200

220

48.4

30.8

147.4

آزمایشگاهی

3300

330

72.6

46.2

22 0

غیرآزمایشگاهی

2970

297

65.4

41.6

198

پزشکی

4400

440

96.8

61.6

293.7

دندانپزشکی تا علوم پایه

4400

440

96.8

61.6

293.7

دندانپزشکی بعد از آزمون علوم پایه

5060

506

111.3

71

337.7

آزمایشگاهی

4730

473

104.2

66.3

315.7

غیرازمایشگاهی

4070

407

89.5

57

271.7

كلیه رشته ها

4400

440

96.8

61.6

293.7

دوره

رشته

كاردانی و كارشناسی
ناپیوسته
كارشناسی
كارشناسی ارشد

دكتری حرفه ای

دكتری تخصصی
دستیاری


کارورزی و
کارآموزی
(ماهیانه)

شهریه اتباع آزاد (بدون كنکور – با پراخت شهریه) طبق جدول فوق و بر اساس دالر با تبدیل به نرخ صرافی رسمی بانک ملوی (بوا
تایید مدیرت امور مالی دانشگاه)  ،توسط امور شهریه محاسبه و به ریال دریافت خواهد شد



ارقام فوق برای سال تحصیلی  1398-99و بعد از آن بوده است و هر سال به تشخیص هیات رئیسه دانشوگاه مویتوانود توا %20
افزایش یابد



شهریه هنگام ثبت نام سالیانه دریافت خواهد شد و در هر صورت قابل استرداد نمی باشد

مادهی  -10مقررات آموزشی
 4-10دانشجویان اتباع غیرایرانی (پذیرش آزاد – بدون کنکور) تمام مقاطع تحصیلی یک نیمسال به صورت مشروط ثبت نام
می شود در این نیمسال دانشجو نباید مشروط گردد(معدل زیر  )12در غیر این صورت اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.
 -5-10دانشجوی اتباع غیرایرانی (پذیرش آزاد – بدون کنکور) دوره دکتری و کارشناسی چنانچاه در دو نیمساال متاوالی یاا 3
نیمسال متناوب مشروط گردد از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره این مورد حذف شد.

مادهی -11فراغت از تحصیل
 -1-11صدور گواهی فراغت از تحصیل دانشجویان ،ارایه ریزنمرات و مدرک دانشآموختگی مشروط به تسویه حساب کامل شهریه
تحصیلی است.
 -2-11ارائه دانشنامه و گواهی ریزنمرات به دانشآموختگان غیر ایرانی پس از فراغت از تحصیل با مجوز ادارهکل امور دانشجویان
غیرایرانی وزارت متبوع و منوط به أخذ و ارائه روادید خروج قطعی از پلیس مهاجرت و اتباع خارجی انجام میشود.
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