
 

 اتباع خارجیدانشجویان  های مرتبط در خصوص آیین نامه و بخشنامهاهم نکات 

 

نامه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی دانشگاه و مصوبات شورای دانشگاه رعایت کلیه مقررات و آیین  -1

  برای دانشجویان اتباع خارجی الزامی است.

 و باشد می تحصیل ادامه به مجاز شده تعیین تحصیلی مقطع و آموزشی گروه رشته، همان در خارجی دانشجوی  -2

  است. ممنوع انتقال و رشته تغییر

کلیه متقاضیان تحصیلی پذیرفته شده آزمون های سراسری دوره های روزانه )در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی  -3

نشگاه های تحت پوشش وزارت علوم غیرپزشکی( موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیأت امنای دا

  درصد شهریه دوره های نوبت دوم می باشد. 80حداکثر تا 

 علوم، وزارت مصوب آموزشی نامه آیین در مندرج تحصیلی مجاز سنوات سقف طبق مجاز تحصیل مدت حداکثر -4

 لک اداره از استعالم طریق از خاص موارد و دانشگاه آموزشی مقررات طبق سنوات افزایش و بوده، فناوری و تحقیقات

  پذیرد. می انجام غیرایرانی دانشجویان امور

بورس،  پس از اتمام دانشجویانی غیرایرانی شاغل به تحصیل که براساس اعالم اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی و -5

 ند.گاه می باشیلی طبق مصوبات دانشموظف به پرداخت شهریه تحص ،تمدید بورس ایشان امکان پذیر نمی باشد

درخصوص دانشجویان بین المللی، امکان تبدیل نوع بورسیه تحصیل از )ب( به )الف( و تغییر در احکام صادره  -6

  وجود نداشته و تمدید بورس دانشجویان نیز امکان پذیر نمی باشد.

ال یه، به تعداد نیمسدر صورت موافقت دانشگاه با اعطای مرخصی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان بورس -7

  های بدون احتساب در سنوات، مدت اعتبار حکم بورس افزایش می یابد.

ها و مراکز علمی کشور، شرکت در آزمون سامفا تنها مالک پذیرش دانشجویان غیرایرانی برای تحصیل در دانشگاه -8

  )سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی( و کسب حدنصاب آن آزمون است.

در سال قبل از شروع نیمسال  دوبار طراحی و اجرای سامفا به عهده سازمان سنجش آموزش کشور می باشد که  -9

  تحصیلی با رعایت کلیه استانداردهای علمی، قوانین و مقررات و دستورالعمل های آزمون های موظف برگزار می شود.

در هر چهار مهارت )شنیدن، خواندن، نوشتاری  (240پنجاه درصد کل نمره )کل نمره:  حداقل نمره قبولی آزمون، -10

و گفتاری( می باشد و نمره پذیرش دانشجو در هر دانشگاه می تواند توسط خود هیأت رئیسه دانشگاه به صورت 

  مستقل تعیین گردد.

  می باشد. سال 2 مدت اعتبار مدرک آزمون از تاریخ صدور به مدت -11



 باشد. می االجرا الزم 96-97 تحصیلی سال دوم نیمسال از سامفا نامه آیین -21

 ایرانی غیر آموختگان دانش به نمرات ریز و دانشنامه ارائه ،1397 ماه مهر اول از سامفا، آزمون برگزاری به باتوجه -31

 باشد. می رالذک فوق آزمون در قبولی گواهی ارائه به منوط تاجیکستان( و افغانستان اتباع از غیر )به ها دانشگاه بورسیه

 

آزمون سامفا شامل دانشجویانی می باشد که پذیرش آنها برای اولین مقطع تحصیلی است. لذا دانشجویانی که  -14

  یک مقطع تحصیلی را در ایران سپری کرده باشند از گذراندن این آزمون معاف می باشند.

( آزمون جامع 29/10/1397آن دسته از دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری که )تا تاریخ  -15

  را گذرانده باشند، جهت ادامه تحصیل و انجام مراحل فارغ التحصیلی نیازی به ارائه مدرک سامفا ندارند.

سی ستان و تاجیکستان( به جای ارائه نمره زبان انگلیکلیه دانشجویان اتباع غیرایرانی مقطع دکتری )به غیر از افغان -16

 و یا سایر زبان ها، باید گواهی قبولی در آزمون سامفا را تا قبل از دفاع رساله ارائه دهند.

تمامی دانشجویان مقطع دکتری اتباع غیرایرانی بورسیه و غیربورسیه )فقط افغانستان و تاجیکستان(، ملزم به  -17

  ارجی قابل قبول دانشگاه قبل از آزمون جامع می باشند.ارائه نمره زبان خ

 و دانشگاه آموزشی محترم معاونت امضای با باید صرفاً خارجی اتباع دانشجویان برای صادره های گواهی کلیه -81

 باشد. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد فرمت طبق

و قبل از انقضای روادید خروج و مراجعت وارد کشور شود، صدور در بازه زمانی قانونی  دانشجو انصرافی چنانچه -19

مدرک و گواهی آموزشی طبق ضوابط و مقررات جاری منوط به اخذ روادید خروج قطعی از طریق اداره امور کنسولی 

ی قاضاداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی می باشد و در صورت انقضای مهلت مراجعه دانشجو به ایران، الزم است مت

پس از اخذ روادید ورود برابر رویه جاری برای ابطال پروانه اقامت تحصیلی و همچنین اخذ روادید خروج قطعی به 

 اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی مراجعه نماید.

به دانش آموختگان منوط به اخذ و ارائه خروج قطعی از کشور بر اساس  تحویل دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی -20

 گواهی ادارت کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانها و یا پلیس مهاجرت و گذرنامه می باشد.

توسط موسسه و یا در صورت عقد تفاهم  زبان فارسی و انگلیسی صدور مدرک دانش آموختگی می تواند به دو -21

 نامه مابین دانشگاهی به صورت مشترک با موسسات دیگر صادر گردد. 

 

 آموزشی دانشگاه عالمه طباطباییمعاونت 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                                                                       


