
دریافت درخواست پذیرش  از  مسیرهای زیر  

 :انجام می گیرد

 Email  به  واحد بین الملل دانشگاه 

 Application form  

   شرکت  عامل(Agent) 

 پاسخ به ایمیل متقاضی مبنی بر دریافت مدارک

 در طی دو هفته

اطالع رسانی به متقاضی جهت تکمیل نقص 

 مدارک

نقص 

 مدارک

مدارک 

 کامل

v 

 :کمیته پذیرش دانشجویان اتباع خارجی

 رئیس و معاون آموزشی پردیس بین الملل .1

مدیر تحصیالت تکمیلی /مدیر آموزش .2

 دانشگاه

 روسا و معاونین دانشکده های زیربط .3

 واحد بین الملل .4

 :بررسی پرونده متقاضیان بر اساس

 (ممهور به مهرکنسولگری)اصالت مدارک .1

 71معدل باالی .2

 ظرفیت پذیرش دانشکده ها.3

ت
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اعالم نتیجه به  شرکت  عامل 

(Agent) و یا متقاضی 

ارسال جمع بندی و نظر  نهایی توسط پردیس 

بین الملل به واحد بین الملل دانشگاه و معاونت 

 آموزشی

 صدور نامه پذیرش و ارسال به متقاضی

 توسط معاونت آموزشی

 ارسال نامه به وزارت برای

توسط  Saorg ثبت اطالعت متقاضی در سامانه 

  واحد بین الملل دانشگاه 

 (یک ماه قبل از ثبت نام)مکاتبه با سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی برای صدور روادید تحصیلی 

 (اسکن گذرنامه، اسکن عکس، فروم روادید تحصیلی)مدارک  CD. 3پرینت مدارک . 2پرینت نامه پذیرش . 1: ارسال پستی مدارک  شامل

ارسال  ایمیل به متقاضی جهت دریافت روادید از 

سفارت یا کنسولگری شهر مورد درخواست و 

 اعالم تاریخ ثبت نام 

 

  اعتبارvisa code یک ماه است. 

  ماه و فقط  3پس از گرفتن ویزا دانشجو تا

برای یک دفعه  فرصت دارد به ایران 

مکاتبه با معاونت دانشجویی و اعالم زمان ورود 

 دانشجو به ایران

 

 visa codeدریافت 

 ثبت نام دانشجو

 

 درخواست صدور مجوز اقامت یک ساله 

 حراست دانشگاه : رونوشت

 

  (ویزای تحصیلی و گذرنامه: پیوست نامه)مکاتبه با مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی 

 مکاتبه با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 

 

 بایگانی در اتباع خارجی و در انتظار دریافت مجوز اقامت 

 پس از اخذ اقامت یکساله با حضور دانشجو در اداره اتباع تشکیل پرونده انجام می گیرد. 

  ماه قبل از اتمام اقامت یک ساله 2مکاتبه با سازمان امور دانشجویان خارجی جهت تمدید مجوز اقامت 

 بررسی مدارک متقاضی  

 (کارنامه های تحصیلی)

ارسال به کمیته پذیرش برای بررسی و  

توسط واحد بین الملل اعالم نظر 

دریافت نظرات و جمع بندی توسط 

 پردیس بین الملل 

 شیوه نامه پذیرش دانشجویان اتباع خارجی

 دریافت درخواست توسط واحد بین الملل دانشگاه

دعوت به مصاحبه علمی و عمومی و 

 انجام مصاحبه توسط کمیته پذیرش 

موافقت
  

افقت  
مو
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