بسم اهلل الرحمن الرحيم

دائرة الشئًن الذيلية

الشروط الالزمة لقبول الطالب الغير إيراوييه في جامعة همدان للعلوم الطبية

إى الس٘بسٔ الؼبهّٔ لزبهؼٔ الطت فٖ ّوذاى ّٖ تَف٘ش الظشٍف الوٌبسجٔ ألرل لجَل الطالة الغ٘ش اٗشاً٘٘ي ٍالسّ٘وب الطالة هي
الجلذاى الوزبٍسٓ ،ػجش توْ٘ذ األسػ٘بتالالصهٍٔ ،تٌش٘ط المَٓ الؼلو٘ٔ ٍ ،تَس٘غ الوسبحبت للتؼل٘ن السشٗشٕ ٍالتسْ٘ل فٖ هشاحل
لجَل الطالة .فذائشٓ الشئَى الذٍل٘ٔ للزبهؼٔ تتؼْذ الشئَى اإلداسٗٔ للطالة الغ٘ش اٗشاً٘٘ي هٌز إسسبل إستوبسٓ المجَل حتى اػال
ىتخشرْن .
لوّب طذست ٍصاسٓ الظحٔ لست ربهغ ات طج٘ٔ فٖ إٗشاى ػبمٍ _2015فْ٘ب ربهؼٔ ّوذاى للؼلَم الطج٘ٔ _ التشخ٘ض لمجَ ل
الطالة الغ٘ش إٗشاً٘٘ي ،أت٘ح الهزبل للجَل الطالة فٖ الفشٍع الوختلفٔ الؼبهّٔ ٍاألسبس٘ٔ (الطتٍ ،طت األسٌبىٍ ،الظ٘ذلٔ الؼبهّٔ،
ٍفشٍع الطت كلّْبٍ ،الظحّٔ ٍالتوشٗغ ٍالمجبلٔ فٖ هشحلٔ الل٘سبًس ) ٍأٗؼب لجَل الطلّبة فٖ الذساسبت الؼل٘ب فٖ الفشٍع الوختلفٔ :
 PH.D ٍ ،PH.Dػلى أسبس الجحَثٍ ،الوبرست٘شٍ ،دٍسات إللبهٔ التخظض السشٗشٕ للطت ٍلطت األسٌبىٍ ،دٍسات MPH
(.)Master of public health


الشريط العبمّة للمتقذّميه

 حظَل الطبلت ػلى شْبدٓ الوتَسطٔ لطالة الطت الؼبم (ٍ )M.Dالل٘سبًس ( ٍ ،)Under Graduateالحظَل ػلىشْبدٓ الل٘سبًس ٍالوبرست٘ش ٍالطت الؼبم لطالة هشاحل الوبرست٘ش ٍ PH.D ،ا إللبهٔ السشٗشٗٔ للطت ٍطت األسٌبى
(  ٍ )Post Graduateدٍسٓ ٍٗ .MPHزت أى تكَى الشْبدات الوزكَسٓ ،هؼتوذٓ هي ربًت ٍصاسٓ الؼلَم أٍ سفبسٓ
ثلذ الطبلت أٍ لٌظل٘ٔ الزوَْسٗٔ اإلساله٘ٔ اإلٗشاً٘ٔ فٖ ثلذ الطبلت.

 التؼشف الكبهل ثبللغٔ الفبسس٘ٔ (ًظشا إلى تذسٗس الوَاد الذسا س٘ٔ ثبللغٔ الفبسس٘ٔ )ٌٍّ .بن دٍسات لظ٘شٓ لتؼلّن اللغٔالفبسس٘ٔ للطالة الغ٘ش إٗشاً٘٘ي.

 ٗذخل الطلّبة ثؼذ إتوبم هشاحل المجَل ٍ التسز٘ل ،فٖ الوشاكض الوسوَحٔ لتؼلوبللغٔ الفبسسٍ٘ٔ" ،التحتست لْن ّزُالفتشٓ كفظل دساسٖ"ٍٗ .زت للطالة الزٗي الٗتمٌَى اللغٔ الفبسس٘ٔ ،الحظَل ػلى شْبدٓ ّزُ الذٍسات.

 -اإلستطبػٔ الوبل٘ٔ لذفغ الشسَم.

 ػذم ٍرَد إّٔ هٌغ لبًًَٖ لإللبهٔ فٖ إٗشى .

الًثبئق المطلًثة

 -هلئ إستوبسات لجَل الطبلت

 الوسح الؼَئٖ للَحبئك الوزكَس فْ٘ب تبسٗخ التخشدٍ ،الوذٌٗٔ التٖ تنّ فْ٘ب الذساسٍٔ ،دسربت الطبلت ٍ .تكَى الذسربتػلى أسبس األحشف اإلًزل٘ضٗٔ ،أٍ الذسرٔ هي الوئٔ ،أٍ  ،GPAأٍ تَط٘فبت ًَػ٘ٔ ،أٍ الذسرٔ هي الؼششٗي ٍ .تسؼى
الزبهؼٔ فٖ توْ٘ذ ظشٍف الذساسٔ للطالة الوزذٗي ٍالوََّث٘ي.

 -الوسح الؼَئٖ لكبفّٔ أٍساق رَاص السفش.

 -الوسح الؼَئٖ لظَسٓ رذٗذٓ للطبلت ثَػَح  dpi 300كحذّ أدًى.

 -تمذٗن ٍح٘مٔ سسبلٔ الذافغ

(التحف٘ض) ( ٍٗ .)Motivation Letterزت تٌظ٘ن ّزُ الشسبلٔ ثبللغٔ اإلًزل٘ضٗٔ أٍ

الفبسس٘ٔ هي لجل كبفّٔ الشاغج٘ي فٖ الذساسٔ فٖ ربهؼٔ ّوذاى ٍٗزكش فْ٘ب الذافغ للذساسٔ فٖ الفشع الخبص ٍالزبهؼٔ .
ٍأٗؼب ٗزكش فْ٘ب هْبسات الطبلت فٖ الوزبالت الوختلفٔ كـ  :الوْبسات الحبسَث٘ٔ ٍالجشاهذ الحبسَثٍ٘ٔ ،الوْبس ات الفٌ٘ٔ،
ٍالشٗبػٍ٘ٔ ،التكٌَلَر٘بت.

 تمذٗن تَط٘ٔ ػلو٘ٔ ( )Recommendation Letterػلى حذّ األدًى هي ربًت أستبرٗي هششف٘ي ػلى الذساسٔ،ٍالمذسات الجحخٍ٘ٔ ،الوْبساتٍ ،هَاّت الطبلت

(ٍٗطلت ّزُ الوَحَلٔ هي الوتمذه٘ي للذساسبت الؼل٘ب

( Post

.)Graduate

 -تمذٗن شْبدٓ اللغٔ اإلًزل٘ضٗٔ فٖ إهتحبى  IELTS ،TOEFLأٍ  MCHEللوتمذه٘ي غ٘شالٌبطم٘ي ثبللغٔ اإلًزل٘ضٗٔ.

 ٍالحذ األدًى للٌزبح فٖ ّزُ اإلهتحبًبت َّ  ( . 50 ،5 ٍ ،480تطلت ّزُ الَح٘مٔ هي الوتمذه٘ي لذٍسات ٍ ،ph.Dلَلن ٗكي الطبلت حبئضا ػلى ّزُ الشْبدٓ ٗوكٌِ هَاطلٔ الذساسٔ هششٍطبً ٍٗ .زت ػلِ٘ الحظَل ػلى ا لشْبدٓ لجل أى
ٗذخل هشحلٔ الجحج (األطشٍحٓ ).

 تمذٗن الس٘شٓ الزات٘ٔ (ٍٗ .)c.vزكش فْ٘ب الوتمذّم ششحب كبهال لوشاحل دساستًٍِ ،شبطبتِ الجحخ٘ٔ ٍالَظ٘ف٘ٔ ٍهؤلفبتِالوٌشَسٍٓٗ .وكٌكن تظفح هَلغ  http://www.doyoubuzz.comلوشبّذٓ ًوبرد هي الس٘شٓ الزات٘ٔ  ( .تطلت
ّزُ الَح٘مٔ هي الوتمذه٘ي لذٍسات الذساسبت الؼل٘ب ( .)Post Graduate

ٗزت إسسبل كبفٔ الَحبئك الوزكَسٓ ػجش الجشٗذ اإللكتشًٍٖ التبلٖ ٍ internationaloffice@umsha.ac.ir :تجزل الزبهؼٔ
لظبسى رَْدّب لذساسٔ الَحبئك الوشسلٔ ٍإػالى الٌت٘زٔ للوتمذم حَل َٗ 30هب.

 -الرسًم الذراسية في جبمعة همذان

الشسَم الذساس٘ٔ فٖ الزبهؼٔ ػجبسٓ ػي ًفمبت الذساسًٍٔ ،فمبت اإللبهًٍٔ ،فمبت الوشافك الؼبهٔ ٍاإلهكبً٘بت ال
الذساس٘ٔ فٖ سٌِ  2015طجمب للمبئؤ التبل٘ٔ:

المرحلة -الفرع الذراسي

الرسًم السىًية
(مليًن ريبل)

الطت يالصيذلة العبمة

170

طت األسىبن العبم

180

المبجستير

146

Ph.D

239

الديرة التخصصيةللطت يطت

239

االسىبن
102

الليسبوس

* األسلبم كلّْب ثبلشٗبل اإلٗشاًٖ
* ٍهي الوحتول إستفبع الشسَم الذساس٘ٔ  20ثبلوئٔ فٖ الوشحلٔ السشٗشٗٔ لفشػٖ طت األسٌبى ٍالظ٘ذلٔ .

ًفمبت اإللبهٔ ٍالوشافك الؼبهّٔ ٍاإلهكبً٘بت الشفبّ٘ٔ فٖ سٌِ  2015طجمب للمبئؤ التبل٘ٔ:

وًع خذمبت

هزيىه مبهبوه

الخذمة

الىفقة شهريبً
(مليًن ريبل)

اإلقبمة في سکه الطالة يالتأميه

2

ضذالحًادث
الطعبم (الفطًر يالغذاء يالعشبء)

* األسلبم كلّْب ثبلشٗبل اإلٗشاًٖ
* ٍٗوكي التوتغ ثبلخذهبت الشفبّ٘ٔ الخبطّٔ ثؼذ دفغ ًفمبتْب .

ٍالطبلت هختبس فٖ استخذام إهكبً٘بت اإللبهٔ ٍالشفبّ٘بت أٍ ػذم استخذاهْب .

3/5

سفبّ٘ٔ ٍ .الشسَم



فترة الذراسة

تتؼ٘ي فتشٓ دساسٔ الطلّبة حست لَاً٘ي ٍصاسٓ الظحّٔ طجمب للمبئؤ التبل٘ٔ:

الحذ األقصي لسىًات

المرحلة الذراسية

سىًات الذراسة

الليسبوس

4

6

الطجبثة العبمة

6/5

 9إلى 10

المبجستير

3

3/5

Ph.D

4

4/5

الديرة التخصصية للطت

4

4/5

الديرة التخصصية لطت األسىبن

4

 4إلى 6/5

MPH

1

1/5

الذراسة المسمًحة

ٍهي الَاػح أى فٖ حبلٔ الحبرٔ إلى دٍسٓ اللغٔ الفبسس٘ٔ ،أٍ الحبرٔ إلى الذسٍس األسبس٘ٔ الالصهٔ ،أٍ الشسَة فٖ دسٍس الفظَل
الذساس٘ٔ ،ستؼ٘ف ّزُ الفتشات إلى السٌَات الذساس٘ٔ الومشسٓ.


المًعذ إلرسبل الًثبئق يالحصًل على القجًل

ٗوكي إسسبل الَحبئك ط٘لٔ السٌٔ ٍ .فٖ حبلٔ الحظَل ػلى المجَلٗ ،وكي للطبلت ثذء الذساسٔ هي الفظل الذساسٖ األٍل ًٍ .ظشا
إلى ثذء الفظَل الذساس٘ٔ فٖ الٌظل الخبًٖ لشْش سجتوجش ٍالٌظف الخبًٖ لشْش فجشاٗشًٌ ،ظح الوتمذه٘ي أى ٗشسلَا ٍحبئمْن إلى
الجشٗذ اإللكتشًٍٖ للزبهغ ٓ حتى الٌظف األٍل هي شْش ًََٗ٘ أٍ الٌظف األٍل لشْش ًَفوجش-

كحذ ألظى -حشطب ػلى الَلت .

ٍرذٗش ثبلزكش أى سغن رَْد كَادس الزبهؼٔ للتسشٗغ فٖ هشاحل لجَل للوتمذه٘ي فٖ ألل ٍلت هوكيٍ ،لكي هي الوحتول أى
تستغشق الؼول٘ٔ أكخش هي حالحٔ أشْش.



مراحل قجًل الطالة

ٗوكي تلخ٘ض هشاحل لجَل الطالة فٖ الزبهؼٔ ػلى الٌوط التبلٖ :
 اسسبل الَحبئك الٖ الزبهؼٔ ػي طشٗك الجشٗذ االلكتشًٍٖinternationaloffic@umsha.ac.ri
 إسسبل الَحبئك الوستلؤ هي الوتمذم إلى دائشٓ الشئَى الذٍل٘ٔ للزبهؼٔ ٍالكلّ٘ٔ للذساسٔ ٍأػالى الٌت٘زٔ.
 المشاس ثشأى إهكبً٘ٔ دساسٔ الطبلت فٖ الفشع ٍا لوشحلٔ الوطلَثٔ ًظشا إلى الوالح ظات التخظظ٘ٔ للكل٘ٔ ٍالظشٍف الؼبهّٔ
للوتمذمٍ ،إلبهٔ همبثلٔ فٖ اللزٌٔ التؼل٘و٘ٔ لوزلس الؼاللبت الذٍل٘ٔ للزبهؼٔ فٖ حبلٔ الحبرٔ إلْ٘ب .


إػالى الٌت٘زٔ هي ربًت اللزٌٔ التؼل٘و٘ٔ لوزلس الؼاللبت الذٍل٘ٔ للزبهؼٔ ٍاسسبلْب إلى الوتمذّم ط٘لٔ

َٗ 30هب

(أّٗبم ػول) ثؼذ استالم الَحبئك .
 اسسبل ٍحبئك الوتمذم الٖ هشكض الخذهبت التؼل٘و٘ٔ لَصلشٓ الظحٔ الػالى الٌت٘زٔ ػجش ٍكبلٔ الزبهؼٔ للشؤٍى التؼل٘و٘ٔ
 إسسبل ٍحبئك الوتمذّم إلى لزٌٔ لجَل الطلّبة الغ٘ش إٗشاً٘٘ي لزبهؼٔ الؼلَم الطجّ٘ٔ فٖ طْشاى للوظبدلٔ الٌْبئ٘ٔ
 التسز٘ل الٌْبئٖ ٍاستالم الَحبئك الالصهٔ ٍ شئ هي هجلغ الشسَم الذساس٘ٔ
 تؼشٗف الطبلت إلى هؼبًٍ٘ٔ شئَى الطلّبة لَصاسٓ الؼلَم إلًزبص إرشاءات الف٘ضا الذساس٘ٔ
 إخت٘بس الَحذات الذساسٍ٘ٔ ،دفغ هبثمٖ هي ًفمبت الشسَم الذساس٘ٔ السٌٍَٗٔ ،ثذء دساسٔ الطبلت فٖ ألشة فظل هوكي
 تؼشٗف الطبلت إلى الكلّ٘ٔ الخبطّٔ ثِ ٍتؼشٗف الطبلت لغشع التوتغ ثبلخذهبت الشفبّ٘ٔ ٍالوشافك الؼبهّٔ (الطؼبم ٍالسكي)

