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  الدولية( حمة اهلل عليو)ر الزماالت )النفقة الخاصة( في جامعة االمام الخميني قبول الطلبة األجانب لغيرشروط 
 7102 -8102للسنة الدراسية 

 

 ري الزماالتلغ لطلبة األجانبا قبولمنهج  علی أساسالراغبني بالدراسة يف اجلامعة  األجانبتقوم جامعة اإلمام اخلميين)ره( الدولية، بقبول الطلبة 
 :کما يلي  (3الفئة)طلبة  بشکل

 

 التعاريف:  -1
تطلق ىذه التسمية بشكل عام على مجيع الطلبة األجانب الراغبني بالدراسة يف إيران، احلاصلني على  الطالب األجنبي الراغب بالدراسة: -1-1

 شهادات دراسية معتمدة من داخل أو خارج دولة إيران.

( آلخر شهادة دراسية 166من  66) 12على الطالب الذي كان قد حصل على معدل أعلى من  تطلق ىذه التسمية (:3طالب )الفئة  -1-2
( 3حصل عليها الطالب. ويكون قبولو على أساس حصة كل دولة و الطاقة االستيعابية لكل قسم. ويتحمل الطالب ادلقبول ضمن )الفئة 

 دفع الرسوم الدراسية و أجور اخلدمات الرفاىية.
 

 شروط القبول: -2

 الشروط العامة: -2-1

 عدم وجود أي حظر قانوين أو مانع إلكمال الدراسة واالقامة يف إيران.  -2-1-1
تقدًن شهادة طبية معتمدة و مصدقة من قبل ادلمثلية السياسية أو قنصلية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بلد الطالب تثبت خلوه  -2-1-2

 ليت تشمل أمراض االيدز، التهاب الكبد، وعدم اإلدمان على ادلخدرات.وسالمتو من األمراض ادلعدية والسارية ا
ملئ استمارة القبول وتوقيعها خالل فرته التسجيل يف اجلامعة بعد االطالع الكامل على القوانني واالنظمة اجلامعية وتقدًن الوثائق  -2-1-3

 ادلطلوبة.
 الدراسي يف اجلامعة. التسجيل وتدقيق الوثائق وفتح ادللف ( ضمن منهج القبول لغرض2اجلدول رقم ) إىل دفع الرسوم الدراسية استنادا ً  -2-1-4
 االلتزام بالقوانني واألنظمة التعليمية واالنضباطية يف اجلامعة. -2-1-5

 

 الشروط الخاصة:  -2-2
 

ان كحد أدىن مثال: ادلتوسطة + ادلرحلة حصول الطالب على شهادة معتمدة تكون معادلة إلحدى ادلراحل الدراسية ادلعتربة يف اير  -2-2-1
سنة دراسية رمسية(، الليسانس وادلاجستري إلكمال الدراسة يف ادلراحل التعليمية على الرتتيب: الدبلوم و الليسانس  12التمهيدية لدخول اجلامعة )

 وادلاجستري والدكتوراه.
 ايل: على النحو الت  1 للقبول طبق جدولوجود شرط ادلعدل ضروري  -2-2-2
   

 : شرط معدل القبول حسب المراحل الدراسية المطلوبة1جدول رقم 

الحد األدنى للمعدل لكل فصل دراسي  معدل دورة تعليم اللغة الفارسية معدل آخر شهادة علمية المرحلة الدراسية المطلوبة
 بعد التسجيل والمباشرة في الجامعة

 26من  12 26من  14 أو ما يعادذلا 26من  12 الليسانس
 26من  14 26من  14 أو ما يعادذلا 26من  12 ادلاجستري
 26من  16 26من  14 أو ما يعادذلا 26من  14 الدكتوراه 

 

 : يكون شرط معدل دورة تعليم اللغة الفارسية فقط للطلبة األجانب احلاصلني على شهاداهتم من خارج ايران.1مالحظة 
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 خارج ايران(. التعليمية ادلراكز من للخرجيني دورات مركز تعليم اللغة الفارسية يف اجلامعة )خصوصا ً  يف النجاح درجة على احلصول جيب -2-2-3
 

دراسة يف : مبا أن اللغة ادلعتمدة يف جامعة االمام اخلميين )ره( الدولية ىي اللغة الفارسية لذا يتوجب على مجيع الطلبة األجانب الراغبني بال2مالحظة 
جتياز ون اللغة الفارسية، بعد صدور قبوذلم النهائي التسجيل يف مركز تعليم اللغة الفارسية التابع جلامعة االمام اخلميين )ره( الدولية، واإيران ممن ال جييد

 .تعليم اللغة الفارسية دلركز التعليمية الشروطالرجوع إلی يرجی  زيد من ادلعلومات،دل دورات اللغة بنجاح.
 

 ستيعابية للقبول( قابلية القبول )الطاقة اال -3
الدراسات يتم تقسيم قابلية القبول يف كل سنة لكل قسم من االقسام الدراسية ادلختلفة من قبل رللس القبوالت بالتعاون مع مكتب الشؤون العلمية و 

 العليا يف اجلامعة.
 

 

  : مراحل القبول -4

   .القبولراحل موط والضوابط اليت تضمنها منهج القبول، يتم اإلقدام على ن للقبول والدراسة ضمن الشر و بعد التأكد من أن الراغبني بالدراسة مؤىل
 ( يف حملة مراحل القبول) 

 

 الدراسية:الرسوم  -5

 .الرسوم الدراسيةالرجوع إلی ، يرجى الدولية )ره(اإلمام اخلميين يف جامعة الرسوم الدراسيةحول  علوماتمزيد من ادلل علی لحصو ل
 

 القبول:  واعيدم -6
عالن إكامل، يتم  جراءات مراحل القبول بشكلإاكرب للطلبة ادلقبولني إلجناز  ةدم قبول الطلبة يف الفصل الدراسي الثاين ومن أجل اعطاء فرصنظراً لع

 .( من قبل قسم قبول الطلبة األجانبالعشرين من كانون األول يف) يف إيران مشسيةسنة کل قبول الطلبة يف النصف الثاين من  

 18/02/2017  :(2617-2618)للسنة الدراسية  الفرصة األخرية إلستالم الوثائق ادلطلوبة 

 11/04/2011  :(2617-2618)للسنة الدراسية  األولیالقبول  تأريخ إعالن نتائج 

  11/00/2011  :(2617-2618)للسنة الدراسية  التعليميةتأريخ بداية ادلرحلة 

 

 الوثائق المطلوبة للقبول:  -7
. جيب تقدًن النسخة األصلية للوثائق الزمةالىي  لفتح ادللف الدراسي للراغبني بالدراسة يف جامعة االمام اخلميين )ره( الدولية التالية ادلطلوبة الوثائق

 الدراسية خالل مرحلة التسجيل النهائي وتكون مطابقة للنسخة اليت مت تقدميها يف فرته التسجيل االويل.
 

 قبل إرسال الوثائق ادلطلوبة. ةيامعاجلاإلقامة شروط و التعليمية الشروط  من إستيفاءالتأكد  يرجی: 3مالحظة 
 
 آخر شهادة دراسية حصل عليها الطالب المقبول. منصورة  -7-1

 

، تقدًن شهادة يرانية: جيب على الطلبة االجانب الراغبني بالدراسة يف مرحلة البكالوريوس الذين قد أهنوا دراستهم يف ادلراكز التعليمية اال4مالحظة 
 و شهادة اهناء ادلرحلة التمهيدية لدخول اجلامعة.الدبلوم 

 

 كشف الدرجات.  صورة من -7-2
 

 : جيب تأييد وتصديق الوثائق الدراسية من قبل ادلمثلية السياسية أو قنصلية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بلد الطالب واليت تشمل5مالحظة 
 ادة بالدرجات اليت حصل عليها الطالب من خارج ادلراكز التعليمية اإليرانية.شهادة التخرج والشه
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يصال البنك( للمبلغ ادلودع يف حساب اجلامعة كرسوم جامعية لغرض تدقيق الوثائق والقبول وتودع إ) تقديم النسخة األصلية لوصل المصرف -7-3
 : وحسب نوع ادلرحلة الدراسية 2الرسوم حسب اجلدول رقم 

 
 الرسوم الجامعية لتدقيق الوثائق والقبول حسب نوع المرحلة الدراسية: 2ول رقم جد

 خاص للطلبة المقيمين خارج ايران() المبلغ باليورو )خاص للطلبة المقيمين في ايران( المبلغ بالريال االيراني المرحلة الدراسية
 يورو 15 لاير 366,666 الليسانس
 يورو 36 لاير 566,666 ادلاجستري
 يورو 56 لاير 1,666,666 الدكتوراه

 
 :دناهأحدى احلسابات ادلصرفية إيف ، 2ادلذکورة يف اجلدول رقمتودع الرسوم اجلامعية لغرض تدقيق الوثائق والقبول جيب أن : 6مالحظة 

  اخلميين )ره(  جامعة االمام شؤون الدولية يفلل الدخل اخلاص( باسم ) بنك ملت ) (5106793823) رقم احلساب يران:إللطلبة المقيمين في
 (.الدولية

  الدخل اخلاص بالعملة األجنبية باسم ) (بنك تجارت) ( 2150126218 رقم احلساب بالعملة االجنبية ) يران:إللطلبة المقيمين خارج
 .BTEJIRTHAQZN( رقم السويفت  جلامعة اإلمام اخلميين الدولية

 

 غري قابل لالسرتداد. ،تدقيق الوثائق والقبول : ادلبلغ ادلودع كرسوم جامعية لغرض7مالحظة 
 

 نافذ.سفر من جواز  صورة -7-4

 االدمان على المخدرات. التهاب الكبد و المعدية كاإليدز و وثيقة صحية تثبت سالمة الطالب من األمراض السارية و -7-5

 .3×4ثالث صور شخصية حجم  -7-6

  .القبول استمارة طلبملئ  -7-7
 

ادلطلوبة يف إستمارة القبول  ختصاصاتاإل إختيارو من مث  الدراسية ادلطلوبة لفروعمع ا الشهادات الدراسيةمالئمة  اإلطالع علی یيرج: 8مالحظة 
 .الفروع الدراسية یالرجوع إلب

     تغيري اإلختصاصات ادلختارة.ية، ميکن يف کل من اإلختصاصات اجلامعقبول ال حالة عدميف  :9مالحظة 
 .مقبولغري  الناقصة أو تلک اليت ترسل بعد الفرتة احملددةوثائق ال. اقبل إرساذل  لمطلوبةالوثائق اكافة د جوو لتأكد منا رجیي: 16مالحظة 
بعد التأکد من  دلوقع االلكرتوين الرمسي للجامعة والرجوع إلی ا )ره( الدولية يف جامعة اإلمام اخلميين جيب علی الراغبني بالدراسة: 11مالحظة 

 قسم قبول الطلبة األجانب.رساذلا إىل قاموا بإ ،الوثائق ادلطلوبة إکمال قبول والشروط  فاءإستي
 إلی العنوان التايل: عرب الربيد أن يرسل الوثائق ادلطلوبة يرانإادلقيمني يف  جيب علی الراغبني بالدراسة: 21مالحظة 

 الدولية ـ قزوين ـ إيران. اإلمام الخميني)ره(جامعة  ـ الشؤون الدوليةـ  األجانبمکتب قبول الطلبة العنوان: 
  +982833780043الفاکس:                           +982833901586تف: الها                     34148 -96818رقم البريدي: ال

 

 إلی العنوان التايل: تعرب اإلنرتن أن يرسل الوثائق ادلطلوبة يرانإادلقيمني خارج  جيب علی الراغبني بالدراسة: 31 مالحظة

 admission@pst.ikiu.ac.ir البريد اإللکتروني:
 www.ikiu.ac.ir الموقع اإللکتروني:

mailto:admission@pst.ikiu.ac.ir
http://www.ikiu.ac.ir/

