 با عنایت به مجوز ابالغی وزارت ،با پذیرش دانشجو غیرایرانی در مقطع تخصصی بالینی (رزیدنتی) در رشته
های دارای مجوز طبق فرایند مصوب مربوطه موافقت شددر صورت موافقت گروه وموفقیت متقاضی در آزمون
مصاحبه ،متقاضی برای مدت  6ماه به گروه معرفی خواهد شد و در این  6ماه به گروه فرصت داده می شود که
توانمندی های وی را ارزیابی نمایند و در پایان دوره  6ماهه موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم نمایند .در
صورت موافقت دوره متقاضی ادامه می یابد و در صورت عدم موافقت ،برحسب شرایط ممکن است گواهی
جهت دوره  6ماهه صادر شود.
 با پرداخت شهریه دانشجویان غیرایرانی طی  3قسط موافقت شد .ثبت نام در سال تحصیلی جدید مشروط به
تسویه حساب شهریه سال قبل می باشد.
 طول دوره های فوق تخصصی و فلوشیپی برای متقاضیان غیر ایرانی مطابق آیین نامه های دوره های مربوطه،
مصوب وزارت متبوع بوده و متقاضیان پذیرفته شده موظف به رعایت مقررات مطابق قوانین و آیین نامه مصوب
این دوره ها می باشند.
 آغاز رسمی دوره آموزشی متقاضیان غیرایرانی در مقطع دستیاری تخصصی بالینی همزمان با آغاز سال
تحصیلی جدید سایر دستیاران تخصصی می باشد؛ در صورت اخذ پذیرش در طول سال تحصیلی ،مدت زمان
باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی بعدی می تواند به عنوان دوره ارزشیابی و مهارت آموزی متقاضی محسوب
شده و در ابتدای سال تحصیلی بعد ،متقاضی به عنوان دستیار سال اول دوره آموزشی رسمی خود را آغاز
خواهد کرد.
 متقاضیانی که درخواست آنها در کمیته پذیرش دانشجوی غیرایرانی مورد تایید قرار گرفته باشد حداکثر یک
ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداخت شهریه علی الحساب به میزان  %25شهریه ساالنه و ثبت نام موقت اقدام
نمایند؛ بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و یا پرداخت شهریه در مهلت مقرر ،پذیرش آنها منتفی می گردد.
چنانچه دانشجو به هر دلیلی از ثبت نام قطعی منصرف شود ،شهریه پرداختی قابل استرداد نمی باشد .لیکن
در صورتیکه به دلیل قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران یا تصمیم دانشگاه ،دانشجو امکان ثبت نام قطعی
نداشته باشد ،مبلغ  %25پیش پرداخت باید مسترد شود
 متقاضیان غیر ایرانی دوره های دستیاری ( تخصصی ،فوق تخصصی و فلوشیپ) که مدرک فعلی خود را از ایران
دریافت نموده اند در صورتی می توانند درخواست پذیرش تحصیل در مقطع باالتر را دهند که حداقل یک سال
سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در خارج از ایران داشته باشند .ارائه گواهی معتبر در زمان درخواست
الزامی می باشد..

