مراحل القبول للطلبة األجانب لغير الزماالت في جامعة اإلمام الخميني(رحمة اهلل عليه) الدولية
يتم القبول يف ادلرحلتني کما يلي:
 -1المرحلة األولية :القبول األولي:

 -1-1بعد إرسال الطالب الوثائق الرمسية ضمن الفرتة احملددة الستالم طلبات القبول  ،و استالمها من قبل ادلسؤول ادلختص وتدقيقها والتأكد
من إرسال مجيع الوثائق ادلطلوبة ،يتم طرح طلب الراغب بالدراسة يف اجتماع رللس قبول اجلامعة للبت بالطلب ادلقدم.
 -2-1يتم إعالن أمساء الطلبة ادلقبولني على ادلوقع االلكرتوين الرمسي للجامعة يف الوقت احملدد بعد االنتهاء من التدقيق وادلوافقة على طلبات
الطلبة الراغبني بالدراسة يف جامعة االمام اخلميين (ره) الدولية.
 -3-1بعد إعالن أمساء الطلبة ادلقبولني جيب على الطلبة مراجعة قسم تسجيل الطلبة ادلقبولني ضمن الفرتة احملددة للتسجيل مستصحبني معهم
الوثائق الدراسية األصلية و اإلقامة ونسخة طبق األصل عن الوثائق ادلذكورة ،وخبالف ذلك يعترب قبوذلم ملغى.
 -4-1بعد إکمال التسجيل األويل و تسجيل معلومات الطلبة ادلقبولني يف نظام الطلبة غری اإليرانيني لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا علی
العنوان التايل ،http://saorg.ir:8081 :سيتم تقدمي ملفات الطلبة ادلقبولني إىل وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا لغرض ادلصادقة عليها.
 -5-1بعد احلصول ع لى موافقة وزارة العلوم وادلصادقة على قبول الطلبة ،يتم إعالم الطالب بقبولو لغرض احلصول على الفيزا الدراسية بعد تزويده
بتأييد يؤيد قبولو يف جامعة االمام اخلميين (ره) الدولية.
 -6-1يتم تزويد الطلبة ادلقبولني ادلقيمني خارج إيران بتأييد قبول أويل يف اجلامعة لغرض مراجعة قسم الشؤون القنصلية يف وزارة العلوم والبحوث
والتكنولوجيا للحصول على الفيزا الدراسية ،وبعد احلصول على الفيزا الدراسية من سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بلد الطالب يتم مراجعة
اجلامعة يف إيران لغرض التسجيل وادلباشرة بالدراسة.
 -7-1يراجع الطلب ة ادلقبولني يف إيران احلاصلني على الفيزا الدراسية قسم شؤون القنصلية يف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا مستصحبني
معهم قبوذلم األويل يف اجلامعة من أجل إجراءات نقل الفيزا الدراسية من اجلامعة السابقة إىل اجلامعة ادلقبول فيها.
 -8-1على الطلبة ادلقبولني ادلقيم ني يف إيران واحلاصلني على ىوية اإلقامة مراجعة مكتب شؤون األجانب يف احملافظة اليت يسكن فيها الطالب
من أجل التحقق وبيان رأي صحة صدور ىوية اإلقامة و تأييدىا لغرض تزويده بوثيقة خروج إلكمال اإلجراءات القانونية واحلصول على مسة
الدخول واإلقامة الدراسية (إستمارة رقم .)1
 -9-1بعد إستالم الطالب ادلقبول (إستمارة رقم  )1وإجناز اإلجراءات ادلتعلقة هبذه اإلستمارة و أخذ كتاب رمسي من مكتب شؤون األجانب يف
احملافظة معنون إىل اجلامعة وكتاب رمسي آخر من اجلامعة إىل مكتب الشؤون القنصلية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنسيق مع وزارة
اخلارجية إلصدار التأشریة الدراسية (إستمارة رقم . )4
 -11-1جيب على الطلبة ادلقبولني بعد إكمال اإلجراءات ادلتعلقة (باإلستمارة رقم  )4وخماطبة مكتب الشؤون القنصلية يف وزارة العلوم لوزارة
اخلارجية استناداً إىل طلب إصدار الفيزا الدراسية ومراجعة الطالب لسفارة بلده يف إيران من أجل إصدار جواز سفر لو بعد التنسيق مع وزارة
اخلارجية .وعلى الطالب اخلروج من إيران بشكل سريع إستناداً إىل كتاب مكتب شؤون االجانب يف احملافظة ادلرسل إىل دائرة األجانب يف شرطة
احملافظة اليت يسكن فيها الطالب ادلقبول وخماطبة الدائرة ادلذكورة ادلديرية العامة لشؤون األجانب التابعة لقوات شرطة اجلمهورية االسالمية لغرض
السماح للطالب ادلذكور باخلروج والعودة إىل إيران بعد حصولو على الفيزا الدراسية .
مالحظة  :1يقع على عاتق الطالب متابعة كافة اجراءات الشؤون القنصلية من أجل احلصول على الفيزا الدراسية ويف حالة عدم متابعتو إلجراءات
احلصول على الفيزا الدراسية والتسجيل يف اجلامعة يف ادلوعد احملدد يتحمل الطالب سبب التأخری وال يقبل أي عذر مهما كانت األسباب.
مالحظة  :2ال يعترب القبول األويل للطلبة ادلقبولني قبوالً هنائياً يف اجلامعة.
مالحظة  : 3جيب على الطلبة ادلقبولني بعد حصوذلم على الفيزا الدراسية مراجعة مسؤول الشؤون القنصلية للطلبة األجانب يف اجلامعة من أجل
إصدار اإلقامة الدراسية.
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 -2المرحلة الثانية :القبول النهائي:

يتم تزويد الطالب بتأييد إىل مكتب الشؤون العلمية يف اجلامعة لغرض التسجيل النهائي ،بعد احلصول على التأشریة الدراسية ومراجعة مكتب
الشؤون القنصلية للطلبة االجانب يف اجلامعة استناداً إىل ادلوافقة النهائية لوزارة العلوم و البحوث والتكنولوجيا.
مالحظة  :4بعد تسجيل الطلبة ادلقبولني بشكل هنائي يف اجلامعة والتحاقهم بالدراسة يف القسم العلمي ،خيضع مجيع الطلبة للقوانني واالنظمة
التعليمية والطالبية والثقافية كالطلبة اإليرانيني.
مالحظة  : 5حتتسب السنوات الدراسية الفعلية اعتباراً من فرتة التسجيل النهائي للطالب يف اجلامعة.
مالحظة  :6جيب تقدمي الوثائق الدراسية األصلية ادلصدقة أثناء مرحلة التسجيل النهائي يف اجلامعة.
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