
  پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه کاشان

پذیرش داوطلبان غیر ایرانی به صورت غیربورسیه در دو مرحله انجام می پذیرد به طوری که در مرحله اول مدارک 

 .تحصیلی و هویتی با رعایت نکات زیر از متقاضی اخذ و طبق شرایط دانشگاه گواهی پذیرش اولیه صادر می شود

 .به معنای ثبت نام نبوده و حقی برای متقاضی جهت تحصیل در دانشگاه ایجاد نمی کند پذیرش اولیه 

غیر ایرانی جهت اخذ پذیرش در هر مقطع تحصیلی که دوره ی تحصیلی قبلی خود را در موسسات آموزش اضیان قمت

نمرات اعم از دیپلم، پیش عالی ایران گذرانده اند ملزم می باشند که مدارک دانش آموختگی مقطع قبل را همراه ریز 

 .کارشناسی، و کارشناسی ازشد به دانشگاه ارائه دهند دانشگاهی، مدرک کاردانی،

، نمایندگی باید مورد تایید سفارت متبوعتحصیلی و ریز نمرات صادر از دانشگاه های کشور متبوع داوطلب مدارک 

 فارسی و ترجمه هایران قرار گرفته و به همراو وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی  های جمهوری اسالمی ایران،

 .انگلیسی آن ارائه گردد

ا باید ممهور به مهر تایید وزارت معارف هتبعه افغانستان که دارای دیپلم از افغانستان می باشند مدارک آن داوطلبان

 .افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل باشد

شجویان غیرایرانی ملزم به تایید مدرک دیپلم خود در مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور در وزارت دان

 .آموزش و پرورش ایران می باشند تا این مدارک با پیش دانشگاهی در ایران معادل سازی شود

و کاربرگ ثبت نام دانشجویان  از پذیرش اولیه توسط دانشگاه، مدارک تحصیلی و هویتی، کاربرگ مشخصات اولیهپس 

 .باید تکمیل گرددغیرایرانی غیربورسیه متقاضی یا متقاضیان جهت تایید صالحیت عمومی و اخذ مجوز تحصیل 

 ---

 :تکمیلی برای دانشجویان غیرایرانی ساکن ایراناطالعات 

از پذیرش اولیه متقاضی ثبت نام اولیه بعمل آمده و یک بازه زمانی سه تا شش ماه برای نهایی شدن پذیرش وی از پس 

این مدت زمان برای اخذ گذرنامه و . طرف دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی در نظر گرفته می شود

تا زمان ارائه گذرنامه تحصیلی و روادید دانشگاه . ستروادید تحصیلی و اقامت قانونی معتبر در نظر گرفته شده ا

 .تحصیلی مجاز به ثبت نام قطعی نخواهد بود

س از ذ روادید تحصیلی اقدام می کند و پدانشجو نسبت به خروج از کشور و اخ از پذیرفته شدن در دانشگاه، پس 

ویان غیرایرانی ثبت نام قطعی خواهد شد و می ارائه آن به دانشگاه بر اساس نامه تاییدیه نهایی اداره کل امور دانشج

دانشجویان غیرایرانی ملزم به اخذ ویزای تحصیلی برای پذیرش  .تواند از نیمسال تحصیلی شروع به تحصیل نماید

 .نهایی می باشند



 ---

وند و بعد از وارد ایران ش Eدانشجویان غیرایرانی و غیرساکن درایران برای تحصیل باید با گذرنامه و ویزای تحصیلی 

 .آن ثبت نام نمایند

 .سنوات تحصیلی پذیرفته شده از زمان ثبت نام نهایی لحاظ می گردد

متقاضیان غیرایرانی جهت اخذ پذیرش نهایی برای نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا مدارک حداکثر مهلت تحویل 

 .ل استمان ساپایان اسفند ماه سال قبل و برای نیمسال دوم تا پایان شهریور ماه ه

شدگان غیرایرانی غیربورسیه که آشنایی به زبان فارسی نداشته و یا دیپلم از کشور متبوع خود دارند، ملزم پذیرفته 

 .می باشند های تعیین شده از طرف وزارت علوم دانشگاهدر یکی از به گذراندن دوره فارسی مرکز آموزش زبان 

 :شرایط پذیرش

از نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور مربوط یا وزارت  ارزشیابی مدارک تحصیلی قبلی داشتن تاییدیه( الف

 .امور خارجه

 .داشتن مدارک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تایید مراجع ذیصالح( ب

 :شرایط اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی

 :در مقطع کارشناسی( الف

معادل پایان دوره تحصیالت متوسطه در )ارای مدرک دیپلم متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی باید د -۱

 .و پیش دانشگاهی باشند( ایران

های  های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاه -۲

 .جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشد

 

 :کارشناسی ارشددر مقطع ( ب

 .متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد باید مدرک کارشناسی معتبر داشته باشند -۱

های  های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی مدارک تحصیلی و ریزنمرات صادره از دانشگاه -۲

 .جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشد

 .فقت گروه آموزشی بر اساس شاخص های مصوباخذ موا -۳

 

 :در مقطع دکتری( پ

 .متقاضیان مقطع دکتری باید مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر داشته باشند -۱

های  های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی مدارک تحصیلی و ریزنمرات صادره از دانشگاه -۲

 .ان در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشدجمهوری اسالمی ایر



 .اخذ موافقت گروه آموزشی بر اساس شاخص های مصوب -۳

 

 :ثبت درخواستنحوه 

 دریافت رهگیری کد و نموده درخواست ثبت (کلیک کنید)ی نشان این ابتدا متقاضی باید در سامانه پذیرش به -۱

 .نمایند

 خود، رهگیری کد اعالم ضمن 5۳۱009۱۲۱۲0 پذیرش دانشجویان خارجی به شماره متقاضی باید طی تماس با دفتر -۲

 .صل نمایندحا اطمینان ارسالی مستندات و مدارک بودن کامل از

 

 خارجی اتباع  پذیرش فرآیند 

 :متقاضی به اداره پذیرش و ارائه مدارک مورد نیازحضوری مراجعه . ۱

 آن کلی کارنامه و قبلی مقطع معتبر تحصیلی مدرک اصل .۱.۱ 

 معتبر هویتی  مدرک .۱.۲ 

 تعیین رشته تحصیلی درخواستی داوطلب به گروهتوسط اداره پذیرش و ارائه فرم  تحصیلیمدارک  اخذ کپی. ۲ 

 معرفی به گروه جهت انجام مصاحبه. ۳ 

 الذکر به سازمان امور دانشجویان برای اخذ مجوز پذیرش فوقارسال نامه موافقت دانشگاه به همراه کپی مدارک . ۴ 

اقدام جهت اخذ گذرنامه تحصیلی به همراه اقامت پس از اعالم موافقت سازمان مذکور که شامل مراحل زیر به . 0 

 :باشد ترتیب می

ع و صدور برگ معرفی به اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه جهت ابطال کارت اقامت اتبا . 0.۱

برای دانشجویان غیر  (برای دارندگان گذرنامه)مفاصاحساب و برگ تردد سه ماهه یا تأیید اصالت و اعتبار گذرنامه

 ایرانی مقیم ایران

 کنسولی نمایندگی و دانشجویان امور سازمان در واقع ایرانی غیر دانشجویان امور کل اداره به معرفی  .0.۲ 

   گذرنامه صدور برای الزم اقدامات انجام جهت کاشان دانشگاه در مستقر غیرایرانی دانشجویان

جهت انجام مراحل قانونی برای خروج از کشور و اخذ  کاشانمعرفی به نمایندگی کنسولی مستقر در دانشگاه   .0.۳ 

 ویزای تحصیلی، پس از صدور و اخذ گذرنامه

 تحصیلی ویزای اخذ از پس دانشجویی، یکساله اقامت اخذ جهت کنسولی نمایندگی به مجدد معرفی    .0.۴ 

http://saorg.ir:8081/


 ثبت نام نهایی از متقاضی دارنده گذرنامه به همراه ویزای تحصیلی و اقامت دانشجویی. ۶ 


