شرايط پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه علوم پزشكي همدان
لمل
دمرييت اموربين ا ل

سياست كلي دانشگاه علوم پزشكي همدان ايجاد شرايط مناسب جهت پذيرش دانشجوي خارجي بخصوص از كشورهاي همجوار از طريق
مهيا ساختن زيرساختهاي الزم  ،تقويت بنيه علمي  ،توسعه فضاهاي آموزش باليني و تسهيل مراحل پذيرش دانشجو مي باشد .در اين
راستا مديريت امور بين الملل دانشگاه مسئوليت كليه امور اداري دانشجويان خارجي از زمان ارسال فرم پذيرش تا اعالم فارغ التحصيلي
به مراجع ذي ربط را عهده دار مي باشد.
با مجوزي كه وزارت بهداشت در سال  1025براي  6دانشگاه علوم پزشكي كشور صادر نمود كه دانشگاه علوم پزشكي همدان را نيز شامل
مي گردد  ،اين دانشگاه عالوه بر امكان پذيرش دانشجوي خارجي در رشته هاي مختلف تحصيالت دانشگاهي عمومي و پايه (پزشكي ،
دندانپزشكي و داروسازي عمومي و كليه رشته هاي علوم پزشكي  ،بهداشت و پرستاري و مامايي در مقطع كارشناسي)  ،مجاز به پذيرش
دانشجوي خارجي در مقطع تحصيالت تكميلي رشته هاي مختلف  Ph.D ،Ph.Dمبتني بر پژوهش  ،كارشناسي ارشد  ،دوره هاي
دستياري تخصص باليني پزشكي و دندانپزشكي گرديده است كه ليست كامل رشته هاي مختلف تحصيلي در اينجا قابل مشاهده مي
باشد.


-

شرايط عمومي متقاضيان تحصيل

داشتن مدرك اتمام دوره كامل آموزش متوسطه (دبيرستان) براي متقاضيان دوره هاي دكتري عمومي ( )M.D.و كارشناسي(
 ) Under Graduateو دارا بودن مدرك كارشناسي  ،كارشناسي ارشد و دكتري عمومي به ترتيب براي متقاضيان تحصيل
در مقاطع كارشناسي ارشد  Ph.D ،و دستياري باليني پزشكي و دندانپزشكي (  .)Post Graduateمدارك مذكور ،در
صورت پذيرفته شدن متقاضي و در هنگام ثبت نام بايد به تاييد موسسه آموزشي كشور محل تحصيل و سفارت و يا كنسولگري
جمهوري اسالمي ايران در آن كشور رسيده باشد.

-

آشنايي كامل به زبان فارسي ( با توجه به اينكه تدريس در دوره هاي مختلف به زبان فارسي انجام مي گيرد) .البته در اين
خصوص تسهيالتي جهت شركت متقاضيان در دوره هاي كوتاه مدت زبان فارسي در نظر گرفته شده است .متقاضيان پس از
پذيرش نهايي و ثبت نام  ،با دريافت مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيل به مراكز رسمي و مجاز آموزش زبان فارسي
براي دانشجويان خارجي معرفي خواهند گرديد .دريافت و ارائه مدرك اتمام دوره آموزش زبان فارسي براي متقاضيان تحصيل
كه آشنايي كافي به اين زبان ندارند جهت شروع به تحصيل الزامي مي باشد.

-

توانايي مالي الزم جهت پرداخت شهريه تحصيلي .

-

عدم منع قانوني براي اقامت تحصيلي در ايران .



-

مدارك مورد نياز

تكميل فرم هاي پذيرش دانشجو.
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-

اسكن مدارك تحصيلي كه در آن رشته تحصيلي  ،تاريخ فراغت از تحصيل  ،نام محل تحصيل و نمرات متقاضي قيد گرديده
باشد  .نمره مي تواند براساس حروف انگليسي  ،درصد  ، GPA ،توصيف كيفي و يا نمره از  10باشد .در هر صورت اين دانشگاه
تالش مي نمايد تا افراد مستعد و پرتالش علمي مشغول به تحصيل گردند.

-

اسكن از كليه صفحات پاسپورت متقاضي.

-

اسكن از عكس جديد متقاضي با وضوح حداقل .dpi 000

-

ارائه نامه انگيزه ( ) Motivation Letterاين نامه توسط كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه به زبان فارسي و يا انگليسي
تهيه شود و در آن به انگيزه متقاضي در رشته مورد نظرو در اين دانشگاه اشاره گردد .همچنين توانايي هاي متقاضي در زمينه
هاي مختلف مانند كامپيوتر و نرم افزار ها  ،هنر  ،ورزش و يا تكنولوژي هاي مختلف بيان گردد.

-

ارائه توصيه نامه ( )Recommendation Letterحداقل از  1نفر از اساتيدي كه بر تحصيالت  ،توانايي هاي پژوهشي ،
مهارت هاي ارتباطي و خالقيت هاي متقاضي اشراف كامل داشته باشند ( اين مدرك در خصوص متقاضيان تحصيل در دوره
هاي تحصيالت تكميلي (  )Post Graduateضرورت دارد).

-

گواهي نمره زبان انگليسي در آزمون  IELTS ، TOEFLو يا  MCHEبراي متقاضيان غير انگليسي زبان  .حداقل نمره قابل قبول
براي آزمون هاي مذكور به ترتيب  5 ، 080و  50مي باشد ( .اين مدرك در خصوص متقاضيان تحصيل در دوره هاي تحصيالت
تكميلي (  )Post Graduateضرورت دارد و در صورتي كه فرد فاقد اين مدرك باشد مي تواند به صورت مشروط شروع به
تحصيل نمايد ولي بايد حداكثر تا قبل از آغاز نيمسال دوم تحصيل نسبت به ارائه مدرك مذكور اقدام كند).
-

رزومه يا  C.V.كه در آن متقاضي شرح نسبتا كاملي از تحصيالت  ،تجارب كاري  ،فعاليت هاي پژوهشي و انتشارات علمي خود
ارائه مي نمايد .براي تهيه نمونه قابل قبولي از نمونه  C.V.مي توانيد به سايت http://www.doyoubuzz.comمراجعه
نماييد ( .اين مدرك در خصوص متقاضيان تحصيل در دوره هاي تحصيالت تكميلي (  )Post Graduateضرورت دارد).

كليه مدارك بايستي به آدرس ايميل  internationaloffice@umsha.ac.irارسال گردد .اين دانشگاه نهايت سعي خود را به
كار خواهد گرفت تا حداكثر ظرف مدت  00روز پس از ارسال مدارك  ،اولين بازخورد مربوط به بررسي مدارك را به متقاضي اعالم
نمايد.
-

هزينه هاي مربوط به تحصيل در اين دانشگاه

هزينه هاي تحصيل در اين دانشگاه شامل شهريه تحصيلي و هزينه هاي اقامتي و رفاهي خواهد بود .شهريه تحصيلي مطابق جدول زير
دريافت خواهد گرديد و امكان افزايش ساالنه آن به ميزان حداكثر  %25وجود دارد.
شهريه متوسط ساالنه

مقطع  -رشته

(ميليون ريال)
پزشكي و داروسازي عمومي

071

دندانپزشكي عمومي

081

كارشناسي ارشد

041

Ph.D

932

دستياري تخصصي پزشكي و

932

دندانپزشكي
دوره هاي كارشناسي

019
2

*كليه ارقام ذكر شده به ريال ايران مي باشد.
* امكان افزايش شهريه به ميزان حداكثر  % 10در مقطع باليني رشته هاي دندانپزشكي و داروسازي وجود دارد.

هزينه هاي اقامتي و رفاهي مطابق جدول زير دريافت خواهد گرديد و افزايش ساالنه آن به ميزان حداكثر  %10وجود دارد.
هزينه ماهانه

نوع خدمات

(ميليون ريال)
اسكان در خوابگاه دانشجويي و

9

بيمه حوادث
غذا (صبحانه ،نهار و شام)
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* كليه ارقام ذكر شده به ريال ايران مي باشد.
* امكان ارائه خدمات رفاهي ويژه براي دانشجويان متقاضي ،با پرداخت هزينه مربوطه وجود دارد.

متقاضي در پرداخت هزينه هاي اقامتي و رفاهي و استفاده از امكانات مذكور مختار بوده و مي تواند از امكانات دانشگاه در اين خصوص
استفاده ننمايد.


مدت زمان تحصيل

مدت زمان تحصيل در مقاطع مختلف براساس قوانين وزارت بهداشت مطابق جدول زير مي باشد:
متوسط زمان تحصيل

حداكثر زمان مجاز تحصيل

مقطع

(سال)

(سال)

كارشناسي

4

1

دكتري عمومي

1/5

 2تا 01

كارشناسي ارشد

3

3/5

Ph.D

4

4/5

دستياري تخصصي پزشكي

4

4/5

دستياري تخصصي دندانپزشكي

4

 4تا 1/5

بديهي است در صورت نياز به گذراندن دوره آموزش زبان فارسي  ،نياز به گذراندن دروس پيشنياز و يا عدم گذراندن موفقيت آميز دروس انتخابي
نيمسال هاي مختلف  ،مدت زمان تحصيل افزايش خواهد يافت.


زمان ارسال مدارك و اخذ پذيرش تحصيلي

متقاضيان مي توانند بدون محدوديت زماني در طول سال نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند .در صورت پذيرش  ،آغاز به تحصيل متقاضي از اولين
نيمسال ممكن خواهد بود .با توجه به اينكه نيمسال هاي تحصيلي در اين دانشگاه در نيمه دوم سپتامبر و نيمه اول فوريه آغاز مي گردد  ،به
متقاضيان توصيه مي شود جهت تسريع در روند پذيرش و جلوگيري از اتالف زمان  ،مدارك خود را حداكثر تا نيمه اول ژوئن و يا نيمه اول نوامبر به
آدرس ايميل اين دانشگاه ارسال نمايند .توجه داشته باشيد كه علي رغم تالش اين دانشگاه جهت تسريع در روند پذيرش دانشجو و انجام مراحل
الزم در حداقل زمان ممكن  ،احتمال دارد اين فرآيند به بيش از  0ماه زمان نياز داشته باشد.
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مراحل پذيرش دانشجو

مراحل كلي پذيرش دانشجو در اين دانشگاه به صورت ذيل مي باشد:
ارسال مدارك مورد نياز به آدرس ايميل توسط متقاضي
internationaloffice@umsha.ac.ir

ارسال مدارك دريافتي از متقاضي به شعبه بين الملل دانشگاه و دانشكده مربوطه جهت بررسي و اعالم نظر

تصميم گيري در خصوص امكان تحصيل متقاضي در رشته و مقطع مورد درخواست با درنظر گرفتن نظرات تخصصي
دانشكده مربوطه و شرايط كلي متقاضي ودر صورت نياز انجام مصاحبه در كميته آموزشي شوراي روابط بين الملل
دانشگاه
اعالم راي كميته آموزشي شوراي روابط بين الملل دانشگاه به معاونت آموزشي دانشگاه و ارسال بازخورد اوليه به فرد
متقاضي در مدت  31روز كاري پس از دريافت مدارك

معرفي متقاضي به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت جهت اعالم نظر از طريق معاونت آموزشي دانشگاه

ارسال مدارك متقاضي به كميته پذيرش دانشجويان خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت دريافت تاييد نهايي

انجام ثبت نام از متقاضي و دريافت مدارك مورد نياز و بخشي از مبلغ شهريه

معرفي دانشجو به معاونت دانشجويي وزارت علوم جهت دريافت ويزاي اقامت دانشجويي

انتخاب واحد  ،پرداخت باقيمانده شهريه ساالنه و آغاز به تحصيل دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ممكن

معرفي دانشجو به دانشكده مربوطه و معرفي جهت استفاده از خدمات رفاهي ( غذا و خوابگاه)
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