باسمه تعالی

اطالعات و شرایط پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه الزهرا
شرایط و مدارک الزم متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه الزهرا به شرح ذیل اعالم می گردد .شایان ذکر است دانشگاه الزهرا آمادگی
اعطای تعدادی بورسیه کامل در مقطع تحصیالت تکمیلی با شرایط ذیل به افراد واجد شرایط و برتر و تعدادی بورسیه  %50شهریه
آموزشی و رفاهی به متقاضیان دارد .درخواست ها پس از بررسی در دانشکده ها در کارگروه بورسیه دانشگاه الزهرا مطرح و مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط بورس دانشگاه الزهرا:


متقاضی ترجیحا متولد ایران نباشد.



متقاضی ترجیحا تحصیالت مقاطع قبلی خود را در ایران نگذرانده باشد.



از افراد برجسته و یا اعضای هیات علمی کشور متبوع خود باشد و یا دارای معدل باال و سوابق تحصیلی برجسته باشد.
 متقاضیانی که به زبان فارسی آشنا نمی باشند می توانند در مرکز آموزش زبان فارسی این دانشگاه که جزء
مراکز معتبر آموزش زبان فارسی می باشد ثبت نام نمایند .قابل ذکر است در این مرکز امکان گذراندن دوره

های زبان فارسی به صورت فشرده نیز مهیا می باشد.
مدارک الزم جهت ارائه به دانشگاه از سوی متقاضیان بین المللی:


مدرک تحصیلی و ریز نمرات ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع متقاضی



تکمیل فرم پذیرش که در سایت زیر موجود می باشد:



دو معرفی نامه از اساتید پیشین در دوره تحصیلی قبلی (مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری)

http://intl.alzahra.ac.ir/tabid/480/Default.aspx


رزومه علمی متقاضی (به همراه مقاالت چاپ شده متقاضی و پروپوزال -مخصوص متقاضیان دکتری)



اسکن عکس پرسنلی



اسکن تمامی صفحات پاسپورت



ثبت نام در سامانه تایید صالحیت عمومی دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان به آدرسwww.saorg.ir :
این ثبت نام باید در قسمت "ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی" در سایت مذکور انجام گیرد و شماره رهگیری به این مدیریت اعالم
گردد .الزم به ذکر است متقاضی باید دانشگاه الزهرا را درسایت انتخاب نماید تا دفتر سرپرستی دانشجویان بین المللی قادر به پی گیری
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امور اجرایی باشد .جهت سهولت انجام فرایند ثبت نام ،لینک مستقیم سامانه مذکور در سایت مدیریت همکاری های علمی بین المللی
دانشگاه به آدرس  /http://intl.alzahra.ac.irموجود می باشد و متقاضیان با مراجعه به این آدرس و کلیک برروی لوگوی پیوست
به راحتی وارد مراحل ثبت نام می شوند.
مراحل و مدارک ثبت نام در سامانه دانشجویان غیر ایرانی:
 .1ورود به سامانه مورد نظر
 .2تکمیل دقیق کلیه اطالعات درخواستی
 .3بارگزاری مدارک زیر در سامانه (فایل ها همگی باید با فرمت  jpgو با حجم زیر  100کیلو بایت باشد)



عکس پرسنلی (حجم باید زیر  50کیلو بایت باشد).
تصویر پاسپورت و یا کارت آمایش

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دیپلم ،پیش دانشگاهی ،کارشناسی و یا کارشناسی ارشد بر حسب مقطع)
اخذ ویزای تحصیلی:
الزم به ذکر است در زمینه اخذ ویزای تحصیلی به محض پذیرش متقاضی از سوی این دانشگاه و اعالم نظر مساعد سازمان امور
دانشجویا ن این دانشگاه اقدام به ارسال تقاضای ویزای تحصیلی به امور کنسولی سازمان امور دانشجویان می نماید .مجوز اعطای
ویزای دانشجویی به صورت الکترونیکی پس از ارسال از سوی سازمان از طرف دانشگاه برای متقاضی ارسال خواهد شد .سپس متقاضی
با این مجوز به سفارت جمهوری اسالمی ایران مراجعه کرده و ویزای تحصیلی خود را دریافت می نماید .البته می بایستی متقاضی
قبل از این اقدام شهر محل اخذ ویزا را به دانشگاه اعالم نماید.
جدول رشته ها:
شایان ذکر است جدول رشته ها و مقاطع تحصیلی این دانشگاه در سایت زیر موجود می باشد .الزم به توضیح است به دلیل
تکمیل ظرفیت گروه مهندسی کامپیوتر از پذیرش متقاضی در این گروه معذور می باشیم.
http://intl.alzahra.ac.ir/tabid/480/Default.aspx
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جدول شهریه تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان بین المللی غیربورسیه سال  98دانشگاه الزهرا
این هزینه ها مربوط به سال گذشته است و به محض بازبینی در سایت بارگزاری و اعالم خواهد گردید.

مقطع

گروه آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

720

فنی و مهندسی،علوم پایه و
هنر

800

3/360/000

علوم انسانی

1350

5/670/000

فنی و مهندسی،علوم پایه و
هنر

1600

6/720/000

علوم انسانی

2000

8/400/000

فنی و مهندسی،علوم پایه و
هنر

2300

9/660/000

کارشناسی ارشد

دکتری

شهریه به دالر به ازای

شهریه به تومان به ازای هر

هر نیمسال

نیمسال
3/024/000

 .1شهریه دانشجویان رشته ادبیات فارسی در هر سه مقطع معادل  %80شهریه مصوب خواهد بود.
 .2شهریه دانشجویان دارای رتبه برتر (اول تا سوم) تا  %50می تواند کاهش یابد (رتبه دانشجویان بین المللی با دانشجویان ایرانی
هم رشته و هم ورودی خود سنجیده می شود).


رتبه اول  50درصد شهریه مصوب در مقطع را پرداخت می نماید.



رتبه دوم  60درصد شهریه مصوب در مقطع را پرداخت می نماید.



رتبه سوم  70درصد شهریه مصوب در مقطع را پرداخت می نماید.

 .3تخفیف  %20کل شهریه تحصیلی (تا پایان سال تحصیل) به هر دانشجوی ورودی که در زمان پذیرش در این دانشگاه یک عضو
خانواده درجه اول ایشان در حال تحصیل یا حتی پذیرش همزمان باشد.

 برای بستگان درجه دوم با تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه تا  10درصد تخفیف می تواند در نظر گرفته شود.
 .4تخفیف  %10برای نیمسالهای تحصیلی باقی مانده برای دانشجوی در حال تحصیل موضوع بند  3که به واسطه حضور ایشان،
دانشجوی دوم به این دانشگاه آمده است.
 .5درصورتیکه دانشجوی این دانشگاه پس از فراغت از تحصیل در یک مقطع در مقطع باالتر در دانشگاه الزهرا پذیرش شود%85 ،
شهریه مصوب (تا پایان سال تحصیل) را پرداخت می نماید.
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 .6شهریه تحصیلی دانشجو در هر نیم سال تحصیلی تا پایان تحصیل ثابت بوده وافزایش ساالنه نخواهد داشت.
 .7درصورت انصراف دانشجو صرفا موظف به پرداخت شهریه همان نیم سالی است که درآن انصراف اتفاق افتاده است مگر این که
از قبل بدهی داشته باشد.

شرایط آموزش زبان فارسی مطابق جدول زیر است:
دورههای آموزش زبان فارسی
مرکزِ بینالمللیِ آموزشِ زبان فارسیِ دانشگاهِ الزهرا
شهریه

نوع دوره
دورهی پایا

هر ترم:

هر دوره 9 :ماه 720 ،ساعت آموزشی 6 ،ترم

 1میلیون تومان

هر ترم 6 :هفته 5 ،روز در هفته 4 ،ساعت در روز
پایهی مقدماتی

ترم 1

 240ساعت

ترم 2

پایهی میانی

ترم 3

 240ساعت

ترم 4

پایهی پیشرفته

ترم 5

 240ساعت

ترم 6

دورهی سهماهه

 3میلیون تومان

 12هفته 360 ،ساعت آموزشی
 5روز در هفته 6 ،ساعت در روز
دورهی یکماههی آموزشی-فرهنگی

 300دالر

 4هفته

گروههای بیش از  10نفر با  20درصد

 150ساعت آموزشی و فرهنگی
دورهی مَجازی

تخفیف
هر ساعت  5دالر

شناور
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پایهیِ هر زبانآموز هنگامِ ورود ارزیابی و تعیین میشود.
در پایانِ هر دوره ،آزمونِ بسندگی برگزار میشود و سپس گواهی دوره بر مبنای پایهی زبانآموز صادر میشود.
جدول هزینه های تسهیالت رفاهی دانشجویان بین الملل از نیمه اول سال تحصیلی  98به بعد

این هزینه ها بر اساس تعرفه صندوق رفاه تععین گردیده و امکان تغییر وجود دارد که به محض بازبینی در سایت بارگزاری و
اعالم خواهد شد.
خوابگاه (ماهانه)

غذا (هر وعده)

نوع پذیرش
اتاق  3نفره

اتاق 2نفره

اتاق 1نفره

-

-

-

مبالغ به ریال
طبق تعرفه صندوق رفاه
* ناهار و شام

بورسیه

کم هزینه

(نوع الف و ب)

12.000

متوسط هزینه

17.000

پر هزینه

20.000

* صبحانه 9.000
*ناهار و شام

3.000.000

4.000.000

5.000.000

غیربورسیه
(آزاد)
 71دالر

 95دالر

 120دالر

1.500.000

2.000.000

2.500.000

کم هزینه

120.000

متوسط هزینه

150.000

پر هزینه

180.000

* صبحانه 50.000
*ناهار و شام

نیمه بورسیه
 35دالر

 60دالر

 48دالر

کم هزینه

60.000

متوسط هزینه

75.000

پر هزینه

90.000

* صبحانه 25.000

5

طبق تعرفه صندوق رفاه
* ناهار و شام

بورسیه

-

-

-

آزفا

کم هزینه

12.000

متوسط هزینه

17.000

پر هزینه

20.000

* صبحانه 9.000
*ناهار و شام

 71دالر

 120دالر

 167دالر

1.500.000

2.000.000

2.500.000

 35دالر

 48دالر

 60دالر

3.000.000

4.000.000

5.000.000

آزاد

3.000.000

5.000.000

7.000.000

کم هزینه

120.000

متوسط هزینه

150.000

پر هزینه

180.000

* صبحانه 50.000
*ناهار و شام

بورسیه

کم هزینه

60.000

متوسط هزینه

75.000

پر هزینه

90.000

سنواتی

* صبحانه 25.000
*ناهار و شام

غیربورسیه

کم هزینه

120.000

متوسط هزینه

150.000

پر هزینه

180.000

* صبحانه 50.000



اختصاص اتاق ها و تعداد نفرات ساکن در هر اتاق با توجه به ضوابط ،شرایط و وضعیت خوابگاه خواهد بود.



شماره حساب درآمدهای اختصاصی معاونت دانشجویی 2177129002007



نرخ دالر مصوب بانک مرکزی در تاریخ  42.000 = 98/04/22ریال
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البته این دانشگاه آمادگی خود را برای جذب دانشجو به شکل بورسیه و آزاد و تخفیفات ویژه و همچنین برگزاری دوره
های کوتاه مدت اموزش زبان فارسی و کارگاه های آموزشی ،اعالم می دارد .در ضمن با توجه به شرایط ویژه سال 1399
دانشجویان بین المللی دانشگاه الزهرا در حال دریافت خدمات آموزشی به صورت مجازی می باشند و در صورت ادامه
این شرایط دانشگاه خدمات آموزشی به صورت مجازی برای دانشجویان جدید الورود را ارائه خواهد نمود .الزم به ذکر
است متقاضی از ابتدا می بایستی تنها از طریق پست الکترونیکی  Intl.office@alzahra.ac.irو یا با شماره
 +982188058925مستقیما با دفتر سرپرستی دانشجویان مدیریت بین المللی مکاتبه و راهنمایی دریافت و مدارک
خود را ارسال نماید نماید .درخواست هایی که از طرق دیگر ارسال گردد بررسی نخواهد شد.
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