بنام خدا
شرایط پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی ایالم

شرایط عمومی متقاضیان تحصیل
داشتن مدرک اتمام دوره کامل آموزش متوسطه (دبیرستان) برای متقاضیان دوره های دکتری عمومی ( )M.D.و کارشناسی
( )Under Graduateو دارا بودن مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری عمومی به ترتیب برای متقاضیان تحصیل در
مقاطع کارشناسی ارشد M.D. ،و دستیاری بالینی پزشکی و دندانپزشکی ( . )Post Graduteمدرک مذکور ،در صورت پذیرفته
شدن متقاضی و در هنگام ثبت نام باید به تایید موسسه آموزشی کشور محل تحصیل و سفارت و یا کنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در آن کشور رسیده باشد.
 آشنایی کامل به زبان فارسی (با توجه به اینکه تدریس در دوره های مختلف به زبان فارسی انجام می گیرد) .البته در اینخصوص تسهیالتی جهت شرکت متقاضیان در دوره های کوتاه مدت زبان فارسی در نظر گرفته شده است .متقاضیان پس از
پذیرش نهایی و ثبت نام ،با دریافت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیل به مراکز رسمی و مجاز آموزش زبان فارسی
برای دانشجویان خارجی معرفی خواهند گردید .دریافت و ارائه مدرک اتمام دوره آموزش زبان فارسی برای متقاضیان
تحصیل که آشنایی کافی به این زبان را ندارند جهت شروع به تحصیل الزامی می باشد.
 توانایی مالی الزم جهت پرداخت شهریه تحصیلی عدم منع قانونی برای اقامت در ایران

مدارک مورد نیاز

-

تکمیل فرم های پذیرش دانشجو

-

اسکن مدارک تحصیلی که در آن رشته تحصیلی ،تاریخ فراغت از تحصیل ،نام محل تحصیل و نمرات متقاضی قید گردیده
باشد .نمره می تواند بر اساس حروف انگلیسی ،درصد ،GPA ،توصیف کیفی و یا نمره از  20باشد .در هر صورت این
دانشگاه تالش می نماید تا افراد مستعد و پرتالش علمی مشغول به تحصیل گردند.

-

اسکن از کلیه صفحات پاسپورت متقاضی

-

اسکن از عکس جدید متقاضی با وضوح حداقل dpi 300
کلیه مدارک بایستی به آدرس ایمیل  International@medilam.ac.irارسال گردد .این دانشگاه نهایت سعی خود را
به کار خواهد گرفت تا حداکثر ظرف مدت  30روز پس از ارسال مدارک ،اولین بازخورد مربوط به بررسی مدارک را به
متقاضی اعالم نماید.

-

هزینه های مربوط به تحصیل در دانشگاه
مقطع -رشته

شهریه متوسط ساالنه (دالر)

دوره های کارشناسی

1700

کارشناسی ارشد

2400

پزشکی عمومی

2400

دندانپزشکی عمومی

2400

دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

2400

Ph.D

2400

 کلیه ارقام ذکر شده به دالر می باشد.


امکان افزایش شهریه به میزان حداکثر  %20در مقطع بالینی رشته های دندانپزشکی و داروسازی وجود دارد.
هزینه های اقامتی و رفاهی در سال  2018مطابق جدول زیر دریافت خواهد گردید و احتمال افزایش ساالنه آن به میزان حداکثر
 %20وجود دارد.

نوع خدمات

هزینه ساالنه (دالر)

اسکان در خوابگاه دانشجویی و بیمه حوادث

200

غذا (صبحانه ،نهار و شام)

300



کلیه ارقام ذکر شده به دالر می باشد.



امکان ارائه خدمات رفاهی ویژه برای دانشجویان متقاضی ،با پرداخت هزینه مربوطه وجود دارد.

متقاضی در پرداخت هزینه های اقامتی و رفاهی و استفاده از مکانات مذکور مختار بوده و می تواند از امکانات دانشگاه در
این خصوص استفاده ننماید.



مدت زمان تحصیل

مدت زمان تحصیل در مقاطع مختلف براساس قوانین وزارت بهداشت مطابق جدول زیر می باشد:
مقطع

متوسط زمان تحصیل (سال)

حداکثر زمان مجاز تحصیل (سال)

کارشناسی

4

6

دکتری عمومی

6/5

 9تا 10

کارشناسی ارشد

2/5

3/5

Ph.D

4

5

دستیاری تخصصی پزشکی

4

4/5

بدیهی است در صورت نیاز به گذراندن دوره آموزش زبان فارسی ،نیاز به گذراندن دروس پیشنیاز و یا عدم گذراندن موفقیت آمیز
دروس انتخابی نیمسال های مختلف ،مدت زمان تحصیل افزایش خواهد یافت.



زمان ارسال مدارک و اخذ پذیرش تحصیل

متقاضیان می توانند بدون محدودیت زمانی در طول سال نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند .در صورت پذیرش ،آغاز به
تحصیل متقاضی از اولین نیمسال ممکن خواهد بود .با توجه به اینکه نیمسال های تحصیلی در این دانشگاه در نیمه دوم سپتامبر و نیمه
اول فوریه آغاز می گردد ،به متقاضیان توصیه می شود جهت تسریع در روند پذیرش و جلوگیری از اتالف زمان ،مدارک خود را
حداکثر تا نیمه ژوئن و یا نیمه اول نوامبر به آدرس ایمیل این دانشگاه ارسال نمایند .توجه داشته باشید که علی رغم تالش این دانشگاه
جهت تسریع در روند پذیرش دانشجو و انجام مراحل الزم حداقل زمان ممکن ،احتمال دارد این فرایند به بیش از  3ماه زمان نیاز داشته
باشد.

