
 نام خدابه 

 انشگاه سیستان و بلوچستاند                                        8از  1صفحه                   الملل                      دانشجویان بینسرپرستی 

  

  

 دانشگاه سیستان و بلوچستانالملل در دانشجوی بینپذیرش  الف(

در راستای چشم انداز، ماموریت ها و اهداف راهبردی خود نسبت به پذیرش دانشجویان  سیستان و بلوچستاندانشگاه  
با هدف  1400-1401سال تحصیلی  (.Ph.D) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی کارشناسی، ه هایالمللی در دوربین

رها و با المللی بین ایران و دیگر کشوها و تبادالت فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی بینتوسعه و تحکیم همکاری

 کمک و کشورها سایر کارشناسان و اندیشمندان نخبگان، بیشتر جذب در گذارتاثیر و فرهنگی مبادالت توسعه و تقویت هدف
و قطب علمی منطقه جنوب  نبه عنوان دانشگاه مادر استا  همسایه، کشورهای در ویژه به عالی آموزش اعتالی و رشد به

عالی جمهوری ها و مؤسسات آموزشنامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهآیین بامطابق شرق جمهوری اسالمی ایران 
 نموده است.اقدام   اسالمی ایران

 درخواست اخذ پذیرشب( 

 به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سامانه در پذیرش درخواست فرم باید متقاضی ابتدا  

را تکمیل و مدارک الزم شامل عکس، صفحه اول گذرنامه و مدارک تحصیلی قبلی را  http://saorg.ir:8081 نشانی

های مورد پذیرش در درخواست را بر اساس رشتهرشته مورد  و سیستان و بلوچستان دانشگاه فرم، بارگزاری نماید. در تکمیل
راهنمای فایل  را انتخاب نموده و در پایان، کد رهگیری را دریافت نماید. این دانشگاه که در ادامه مشخص گردیده است

در کنار فایل فراخوان در وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان آماده و در دسترس متقاضیان قرار  SAORGدریافت کد 
 باشد می گذرنامه اصلی صفحه شامل بخش این) تصویر صفحه اصلی گذرنامه و یا مدارک معتبر اقامتی در ایران  گرفته است.

 Academic) تحصیلی مدارک از شده ترجمه تصویر و( شود می دیده آن در گذرنامه انقضا تاریخ و متقاضی عکس که

Degrees)  همراه با ریز نمرات(Academic Transcripts)   .برای تکمیل فرم مورد نیاز می باشد 

تصویر واضح و با کیفیت را به همراه  SAORGکد رهگیری دریافتی از سامانه  ادامه تحصیل الزم است متقاضی سپس

ارسال  INTL_OFFICE@USB.AC.IRرا به آدرس الکترونیکی مناسب از کلیه سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف 
ساعت بعد پاسخ کارشناس مربوطه در خصوص تکمیل و یا نواقص  48تی بعد تاییدیه دریافت نامه الکترونیک و حداکثر و لحظا

 
   

     
 

 (ایرانیغیر) المللیبین  پذیرش دانشجویفراخوان 

 (1400-1401تحصیلی  اولدر نیمسال ) 

 المللدانشجویان بینسرپرستی 

   دانشگاه سیستان و بلوچستان

INTL-SA-03-V01 

https://dlp.msrt.ir/fa/regulation/277/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
https://dlp.msrt.ir/fa/regulation/277/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
https://dlp.msrt.ir/fa/regulation/277/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
http://saorg.ir:8081/
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دریافت تاییدیه به معنی عدم دریافت مدارک بوده و الزم است متقاضی با بررسی مجدد آدرس عدم  یافت نماید.احتمالی را در
 نماید.و تاییدیه دریافت سال را ، INTL_OFFICE@USB.AC.IR نامه الکترونیک ارسالی 

ذیرش جواب نهایی پی مراحل ط از پس و بررسی را پذیرش درخواستهاییک هفته در کمتر از  سیستان و بلوچستان دانشگاه

  اعالم می دارد. INTL_OFFICE@USB.AC.IRونیکی ره دانشجو از طریق پست الکترا ب

، العه شرایط پذیرشمطنسبت به  1400شهریور ماه  31مورخ چهارشنبه حداکثر تا پایان روز  ضروری است داوطلبان محترم
به آدرس  ی دانشگاهسرپرستی دانشجویان غیر ایران پست الکترونیکارسال مدارک از طریق و  SAORGدریافت کد 

INTL_OFFICE@USB.AC.IR   نمایند.اقدام 

 سیستان و بلوچستان دانشگاه در تحصیل ادامه جهت بین الملل دانشجویان پذیرش شرایطج( 

 عمومی شرایط -1

  تحصیل ادامه برای قانونی منع نداشتن( الف

 خارجه امور رتوزا یا مربوطه کشور در ایران اسالمی جمهوری نمایندگی ازمدارک تحصیلی  تاییدیه داشتن( ب

 ذیصالح مراجع تایید مورد قبلی مقاطع تحصیلی مدارکاصل  داشتن( ج

  فارسی زبان به تسلط( د
 دانشگاه سیستان و بلوچستان و  جمهوری اسالمی ایران و مقررات ه( رعایت کلیه قوانین

 

 اختصاصی شرایط -۲

 پایان معادل) دیپلم مدرک دارای باید کارشناسی مقطع در لتحصی ادامه متقاضیان :كارشناسی مقطع در( الف

 تایید ذیربط مراجع توسط باید مدارک این. باشند آن معادل یا دانشگاهی پیش و( ایران در متوسطه تحصیالت دوره
 .شوند

. باشند هداشت معتبر کارشناسی مدرک باید ارشد کارشناسی مقطع متقاضیان :ارشد كارشناسی مقطع در( ب

 لزوم ورتص در و تحصیلی سوابق اساس بر را درخواستی رشته در متقاضی علمی وضعیت مربوطه آموزشی گروه
 .نماید تایید حضوری غیر علمی مصاحبه

 ذیصالح مراجع تایید به که معتبر ارشد کارشناسی مدرک باید دکتری مقطع متقاضیان :دكتری مقطع در( ج

 وضعیت مربوطه آموزشی گروه. باشد می 14 ارشد کارشناسی قبول قابل معدل حداقل. باشند داشته ،گرددرسانده می
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 تایید حضوری غیر علمی مصاحبه لزوم صورت در و تحصیلی سوابق اساس بر را درخواستی رشته در متقاضی علمی
 .نماید

 دانشجویان بین الملل ( شهریه د

مطابق جدول ذیل می باشد.  1400-1401در سال تحصیلی  الملل دانشگاه سیستان و بلوچستانشهریه دانشجویان بینجدول 
 یان اقدام نماید.شجوسال تحصیلی نسبت به پرداخت و تسویه با حوزه امور مالی دانالزم است متقاضی در شروع هر نیمو 

دانشجویان غیرایرانی در سال  (برای مدت مجاز تحصیلی) تحصیلیكل دوره  شهریه –یک جدول 

 1400-1401تحصیلی 

های علوم پایه و مهندسی )ریال(رشته های علوم انسانی و هنر )ریال(رشته رشته /مقطع   

 000/000/240 000/000/200 کارشناسی

 000/000/240 000/000/200 ارشدکارشناسی 

 000/000/960 000/000/800 دکتری

 000/000/50هر دوره سه ماهه برای  خاص زبان فارسیدوره 

 

 

 المللدر مقاطع مختلف پذیرنده دانشجویان بینارائه شده  های تحصیلیرشتهه( 

الزم توسط رایط در صورت احراز شبه شرح زیر، صرفا این دانشگاه های در رشتهالمللی دانشجوی بینپذیرش رخواست د
ل درخواست و مدارک ارساا . لذگرددو تشکیل دوره انجام میو دانشگاه با پذیرش  موافقت گروه آموزشی مربوطهداوطلب، 

 کند.حقی برای داوطلب ایجاد نمی گونههیچ

 در سال های ارائه شده در مقاطع مختلف پذیرنده دانشجویان بین المللرشتهفهرست  –دو جدول 

 1400-1401 تحصیلی
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 مهم:نکات 

ریال  000/000/10مبلغ  ،1400-1401سال تحصیلی هزینه بررسی مدارک و پذیرش دانشجویان بین الملل در  (1
 دد.گردریافت می قطعی ثبت نامباشد که از پذیرفته شدگان در هنگام می

( و یزای تحصیلیاخذ ونام دانشجویان پذیرفته شده به صورت موقت بوده و پس از انجام تشریفات کنسولی )ثبت  (2

اعالم ا لذ گردد.انجام میبه صورت قطعی مراجع ذیصالح ارای تاییدیه د تحصیلی دارکاصل م حضوری تحویل

 پذیرفته شدگان اولیه به هیچ وجه به معنی پذیرش قطعی نمی باشد. اسامی
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های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت حضوری ورهدبوده و  1/7/1400سال تحصیلی نیمشروع  (3
و تا  گرددبرگزار میها به صورت حضوری گاهگیری کرونا و به محض بازگشایی دانشپس از دوران همه که باشدمی

 باشد.به صورت آموزش الکترونیک میدر دوران همه گیری قبل از آن 

 / سفارت تایید مدارک صادره از کشور های خارج از ایران باید بههنگام تحویل حضوری الزم به توضیح است  (4
 .برسد کشورها آن در ایران کنسولگری جمهوری اسالمی

تعیین و برای اسکان سراهای دانشجویی )خوابگاه( در هر سال بر اساس مصوبات صندوق رفاه دانشجویان هزینه  (5
 باشد.یال میر 000/500/2تخته به ازای هر ماه  4-6 هایاتاق 1400-1401سال تحصیلی 

تغذیه و استفاده از امکانات سلف سرویس دانشگاه بر اساس مصوبات صندوق رفاه دانشجویان تعیین و برای هزینه  (6
 باشد.ریال می 000/300تا  000/230 در هر وعده غذایی ذابر اساس نوع غ 1400-1401سال تحصیلی 

پست الکترونیک  از طریق متقاضیان( با و پیگیری رفع نقص ،راه ارتباطی )اعالم نتایجتنها  (7
"intl_office@usb.ac.ir" باشد.می 

 از مقطع قبلی فارغ التحصیل گردیده باشد. 31/06/1400متقاضی باید حداکثر تا تاریخ  (8

باشند و دانشجویان متاهل )به مجرد ملزم به استفاده از خدمات خوابگاهی دانشگاهی میالملل بیندانشجویان کلیه  (9
توانند بر اساس تاییدیه اداره کل اتباع در خارج از دانشگاه تایید شده( می شرط ارائه سند معتبر ازدواج نظیر نکاح خط

 اسکان یابند.

در دوران تحصیل از امتیازات اقامت  به شرط تحویل اسناد معتبر ازدواج مرد متقاضیانو فرزندان همسر  متقاضی، (10
 گردند.بیمه حوادث برخوردار می و در جمهوری اسالمی ایران انشجویید

بیمه حوادث برخوردار  و در جمهوری اسالمی ایران انشجوییدر دوران تحصیل از امتیازات اقامت دزن متقاضی  (11
د و به نتوانند از اقامت دانشجویی استفاده نمایمتقاضی زن به شرط تحویل مدارک حضانت میفرزندان  گردند.می

 گیرد.میتعلق  ی یک ماهههمسر به تعداد محدود ویزا

 باشد.سال مینیم 8سال و دکتری نیم 4سال، کارشناسی ارشد نیم 8مجاز تحصیلی در دوران کارشناسی سنوات  (12

 

فایل همراه فراخوان در وب سایت دانشگاه سیستان  SAORGمشاهده راهنمای دریافت کد جهت 
 وبلوچستان را مطالعه فرمایید.

 

 )پایان(

 


