
   

  غيرايرانی (غيربورسيه) انشرايط پذيرش دانشجوي
 
 

  سمه تعالیاب
  

اله ســهمــه  حكــيم ســبزواريدانشــگاه  ،جهــان يران با كشــور هــايا ياسالم يجمهور يفرهنگ و يبه منظور گسترش روابط علم    

ن شــركت در ر در دو نوبــت بــدويــن دانشگاه را با توجه بــه ضــوابط و مقــررات زيل در ايعالقمند به تحص ياز اتباع خارج يتعداد

  د:ينمايرش ميپذ ربورسيه با دريافت شهريهصورت غيه ب و يآزمون ورود

  ط:يشرا
  .ارشد يكارشناس ،يكارشناس و كاردانيل در مقاطع يتحص يب برايترته ب ،يكارشناس ،پلم كامل متوسطهيداشتن مدرك د - 1

 د بــهيــظــام جدنپلم متوســطه يــد شــامل مــدرك ديران اخذ شده بايكه در ا و ساير ملل يو عراق يپلم اتباع افغانيمدرك د :تبصره الف 

  م باشد.يپلم كامل متوسطه نظام قديا ديو  يدانشگاهشيپهمراه مدرك 

  .ستير نيپذ باشند. امكانيپلم مدارس خودگردان ميد يان تبعه افغانستان كه دارايرش متقاضيپذ :ب تبصره

د و تأييــ رجمهخود را پس از ت يليه مدارك تحصيد كليران بايا ياسالم يخارج از جمهور يليمدارك تحص ين دارايداوطلب :تبصره ج

   .ران در كشور متبوع خود برساننديا ياسالم يجمهور يا كنسولگريد سفارت و يوزارت مربوطه در كشور خود به تائ

  دانشگاه  يليه تحصيپرداخت كامل شهر يالزم برا يمال ييتوانا - 2

 ران يدر ا يلياقامت تحص يبرا يعدم منع قانون - 3

تان و بــاع افغانســ، الزم است داوطلبان اتين خارجيد وزارت كشور و اداره اتباع و مهاجريجد يمه هات به بخشنايبا عنا تبصره:

ماره ا بــا شــيــمراجعــه و  www.hsu.ac.ir/irدانشــگاه حكــيم ســبزواري اينترنتــي  بــه آدرستقاضــانامه ل يعراق قبل از تكم

 ن مقــررات موجــوديو آخــر يت اقــامتياز وضــعو  هتماس حاصل نموداختصاصي تلگرام)  ٠٩٠11٧3٧٦1٠(و   ٠٥1٤٤٠12٦23

   .ل دچار مشكل نشونديمطلع شده تا به هنگام تحص

   .باشديسال م 32يسال و دكتر 2٨ارشد  يسال، كارشناس2٦ يل درمقطع كارشناسيتحص يحداكثرسن برا - ٤

بــراي  يــالر ٥٠٠٠٠٠لــغ مببراي مقطع كارشناسي و  ريال3٠٠٠٠٠الزم است مبلغ  ،و مدارك پرونده ةاولي يبه منظور بررس  - ٥

نشــگاه نزد بانــك تجــارت شــعبه دا (به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه) ٧٨٧٤٥1٧٥٤٦ به حساب مقطع كارشناسي ارشد 

 .زگردديروا حكيم سبزواري

 در دانشــگاه آموزش زبان فارسي را به مــدت الزممتقاضياني كه به زبان فارسي تسلط ندارند، در صورت پذيرش بايد دوره  - ٦

 سبزواري، با پرداخت شهريه براي هر نيمسال با موفقيت طي كنند. حكيم

 

  مدارك الزم جهت بررسي پرونده متقاضي:

  
بــه  و ارســال www.hsu.ac.ir/irمتقاضيان مندرج در سايت روابط بين الملل بــه نشــاني درخواست پذيرش فرم تكميل  - 1

 MOEIN@HSU.AC.IRپست الكترونيك 

 تصوير صفحات اصلي گذرنامه و يا مدارك معتبر اقامتي در ايران - 2

 تصوير اصل مدارك تحصيلي همراه با ريز نمرات  - 3

ط يــك (نام شخص متقاضي بايد در فيش قيد گردد و براي هر متقاضــي فقــ مدارك ةبررسي اولي ةاصل فيش پرداخت هزين - ٤

 .است) فيش قابل قبول

  



  

  نحوه بررسي مدارك:

  
 دانشــگاه حكــيم ســبزواريهاي درخواست شده در هر يك از رشته هاي تحصيلي در ونده كامل هر متقاضي بر اساس اولويتپر

بررسي و نتايج در موعد مقرر به اطالع متقاضيان خواهد رسيد. ضمناً پرونده متقاضــيان تحصــيل در مقطــع كارشناســي ارشــد و 

مطرح مــي گــردد (درصــورت عــدم پــذيرش مبلــغ مزبور سپس در شوراي  ابتدا در گروه هاي آموزشي مربوط بررسي و يدكتر

  .باشد)دريافتي قابل برگشت نمي

  

  زمانبندي دريافت مدارك:
  تا پانزدهم تيرماه هر سال براي نيمسال اول تحصيلي: - 1

 تا پانزدهم آبان ماه هر سال براي نيمسال دوم تحصيلي: - 2

  

   گردد. ميهر سال اعالم  نتايج تقاضاهاي رسيده در آخر تيرماه و آبانماه  - 3
عمل آمده و اين داوطلبــان جهــت اخــذ هاز پذيرفته شدگان ثبت نام اوليه باخذ مجوزهاي الزم ،  پس از بررسي مدارك و

معرفــي  سرپرستي امور كنسولي دانشجويان غيرايراني خراسان رضوي واقع در دانشگاه فردوسي مشــهدويزاي تحصيلي به 

 .شوند مي

  

  : خدمات دانشجويي
  .(خواهران در اولويت هستند). ارائه مي گرددبا دريافت وجه  خدمات خوابگاهي - 

 .باشدميپذير  امكانصورت آزاد ه ا پرداخت وجه بشام)ب- نهار - استفاده از غذاي سلف سرويس(صبحانه - 

 ٠٥1٤٤٠12٥٩2تماس با اداره ي خدمات رفاهي و دانشجويي: 

  

 

 د.ينماي ارائهيا از طريق مراجعه حضوري و  ارسالزير  آدرسپيشتاز به پست  امدارك خود را ب با توجه به شرايط فوق،

  

  

  اداره ي پذيرش و ثبت نام - ساختمان معاونت آموزشي - حكيم سبزواريدانشگاه  - توحيدشهر - سبزوار
  )٩٦١٧٩٧٦٤٨٧كدپستي -٣٩٧ص پ( 

  

  

  اداره ي پذيرش و ثبت نام                                                                                                                     

  سيدمهدي موسوي معين                                                                                    

  


