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  كاربرگ شمارة شش
  آموزش عاليها و مؤسسات هاي سراسري دانشگاههاي مختلف تحصيلي آزمونشدگان غيرايراني رشتهمخصوص أخذ تعهد از پذيرفته

  

  
در كه  آموختگان غيرايراني پس از اتمام واحدها و أخذ مدرك تحصيلي با ارائة خروج قطعي بايد از خاك جمهوري اسالمي ايران خارج شوند. مگر ايندانش . ١

 مقطع باالتر تحصيلي از طريق بورسيه، غيربورسيه و يا آزمون سراسري پذيرش شوند.
شدگان در مراكز آموزش عالي كشور، منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و أخذ گذرنامه با رويداد تحصيلي معتبر نام و ادامة تحصيل پذيرفتهثبت . ٢

 نامه از اين قاعده مستثني خواهند بود.شرايط عمومي شيوه ٢ مادة ٧باشد. بديهي است مشموالن بند مي
وادة دانشجو جمهوري اسالمي ايران به استثناي همسر و فرزندان مقيم دانشجويان مرد غيرايراني، تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي ساير اعضاء خان . ٣

 ندارد.
رت بهداشت، اشده توسط وزارت علوم، تحقيقان و فناوري و وزهاي تعيينمجاز به انتخاب رشتههاي سراسري هر سال تحصيلي، صرفاً كنندگان در آزمونشركت . ٤

 شده، پذيرش آنان منتفي خواهد بود.درمان و آموزش پژشكي بوده و در صورت انتخاب رشته در خارج از موارد تعيين
شدن تمهيدات الزم پذيرد؛ بنابراين الزم است متعاقب فراهمتحصيلي معتبر انجام مي نام قطعي دانشجو صرفاً براساس گذرنامه يا رواديدبا عنايت به اين كه ثبت . ٥

نسبت به خروج از كشور و مراجعت به موقع اقدام نمايد. در غير خويش در ايران، بالفاصله  براي صدور رواديد تحصيلي و پس از أخذ گذرنامه از سفارت متبوع
 نامه ازشرايط عمومي شيوه ٢مادة  ٧ه تعهدي براي ادامة تحصيل دانشجو در ايران ندارد. بديهي است مشموالن بند گوناين صورت جمهوري اسالمي ايران، هيچ

 اين قاعده مستثني خواهند بود.
اخراج از كشور خواهد بايست براساس اسناد مسافرتي معتبر صورت گيرد و هرگونه تردد غيرقانوني منجر به ممانعت از ادامة تحصيل و تردد در سطح كشور، مي . ٦

 شد.
شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و مراكز اجراي بايست واجد شرايط تعيين، منحصراً ميهاي تحصيليشده در هر يك از رشتهاتباع غيرايراني پذيرفته . ٧

نام و صورت قبولي آنان كأن لم يكن گرديده و از ثبتآزمون باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط انتخاب نموده باشند. در غير اين 
 آيد.ادامة تحصيل آنان ممانعت به عمل مي

صالح تشخيص داده شود، از ادامة مراحل گزينش يا تحصيل دانشجو جلوگيري به عمل شده از سوي مراجع ذياي كه مغايرت شرايط پذيرفتهدر هر مرحله . ٨
 آيد.مي

ق ن اقدام و بالفاصله تصوير مصدقبل از انقضاي مهلت اقامت دانشجويي و يا مدرك اقامتي يا شناسايي خود، نسبت به تمديد آماه  ٢الزم است دانشجو حداقل  . ٩
 آن را به مركز آموزش عالي ارائه نمايد.

رواديد تحصيلي يا كارت هويت ويژه با گذرنامه توانند همزمان داراي دو مدرك شناسايي و اقامتي باشند. (مثالً: گذرنامة عادي با گذرنامه و اتباع غيرايراني نمي . ١٠
 دار با گذرنامه و ...)يا برگ تردد خروج از كشور مدت

  باشم. بديهي استمي دانشگاه قرآن و حديثنام خويش در اينجانب ................................................... با اطالع از ضوابط و مقررات مشروحة فوق، خواهان ثبت
  دانم كه قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران را رعايت نمايم. بديهي است در صورت اثبات خالف و نقض مقررات، آثار و تبعاتماكان خود را متعهد ميك

  مطابق مقررات اقدام نمايد.اي از تحصيل ممانعت به عمل آورده و مرحلهدر هر  ،تواند از تحصيل اينجانبپذيرم و اين دانشگاه ميقانوني و اداري آن را مي
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