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 از متقاضیان محترم تقاضا می گردد:

از صفحه اصلی وب سایت دانشگاه سیستان ، 4تا  1شماره  های متن فراخوان به همراه پیوست  -1

 مطالعه گردد. و و بلوچستان دانلود

 .گرددتکمیل  2پیوست شماره  -2

به همراه پیوست  واطالعات فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تکمیل در مرحله ثبت نام،  -3

 در مرحله ارائه مدارک و مستندات بارگزاری گردد. 2شماره 

 

 مقدمه: 

 ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (غیر ایرانی) بین المللی متقاضیان میاندانشگاه سیستان و بلوچستان از 

 (غیر ایرانیبین المللی )بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان  این فراخوان "1شماره پیوست "مندرج در تحصیلی رشته و گرایش های در 

 دانشجو می پذیرد. 1398-99تحصیلی  دومدر نیمسال  و دستور العمل اجرایی مربوطه

 تاریخ های مهم:

 1398 ماهدی  10لغایت  ماه ذرآ 10 :اینترنتی در وب سایت دانشگاهاولیه ثبت نام  .1

 1398ماه دی  15لغایت   ماه ذرآ 15از  :از طریق پست الکترونیک به متقاضی اعالم نتایج اولیه .2

برای متقاضیان دارای تاییدیه ادامه تحصیل در  تحقیقات و فناوری ،مدارک در سامانه امور دانشجویان وزارت علوم اریذو بارگ تکمیل .3

 1398 ماه دی 15 لغایت ماه  ذرآ 20 از :دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 1398 ماهدی  1از  :برای واجدین شرایط تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم از دانشجویان غیر ایرانی دریافت شناسه اختصاصی .4

به  تحصیلی روادید جهت اخذاز طریق پست الکترونیک توسط دفتر روابط بین الملل و ارسال برای متقاضی روادید دریافت کد ویژه  .5

 بهمن 16ماه لغایت بهمن  1 از  : مدت یک ماه در سفارت یا کنسولگری های جمهوری اسالمی ایران در کشور محل اقامت

 1398ماه 

در دانشگاه سیستان و  ثبت نام حضوریتحصیلی و دریافت مدارک  اسکان، به دانشگاه سیستان و بلوچستان، استقبال، اعزام متقاضی .6

 1398ماه بهمن  28لغایت  26 :بلوچستان

 1398ماه بهمن  26 :شروع نیمسال تحصیلی .7

 

 تذکر:

 

  (غیر ایرانی) بین المللی  پذیرش دانشجویفراخوان                          

 (1398-99تحصیلی م وددر نیمسال )                                   

مور بین الملل و ا
 های بین دانشگاهیهمکاری
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 .اعالم اسامی پذیرفته شدگان اولیه به هیچ وجه به معنی پذیرش قطعی نمی باشد 

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

 باشد.می

  متقاضیانی که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اولیه و پس از آن، تکمیل مدارک در سامانه امور دانشجویان اقدام مدارک

 ننموده اند، بررسی نخواهد شد،

  می  (غیر ایرانی)بین الملل استفاده از این فراخوان جهت ادامه تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان مختص متقاضیان

 باشد.

 مهر وزارت امور مهمور به تحصیلی مقطع  خرینآ اصل و کپی کلیه مدارک تحصیلی تنها با همراه داشتن در دانشگاه ثبت نام

 امکان پذیر خواهد بود. خارجه کشور متبوع

 داکثر سه روز پس از ورود به کشور خود را به دفتر امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان کلیه متقاضیان موظفند ح

 معرفی نموده و مراحل پذیرش و ثبت نام را انجام دهند.

  پس از ورود به کشور جمهوری اسالمی ایران، پروسه دریافت اقامت نیازمند حداقل دو ماه زمان می باشد. خروج از کشور در

 امکان نداشته و در صورت خروج به معنی انصراف از تحصیل و مشمول جریمه خواهد بود. این مدت

 حداقل شرایط الزم:

 متقاضیان محترمی که آشنایی با زبان فارسی را  ،به زبان فارسی (آزمون و کالس ها) دوره تحصیلی با توجه به برگزاری

دانشگاه سیستان و بلوچستان معرفی شده توسط در یکی از مراکز  به مدت یک نیمسال را زبان فارسیآموزش ندارند نیاز است 

 د.کسب کنرا حد نصاب قبولی گذرانده و 

  از مقطع قبلی فارغ التحصیل گردیده باشد. 31/06/1398متقاضی باید حداکثر تا تاریخ 

 ن مراجعه کنید.در خصوص فهرست رشته ها و گرایش های قابل پذیرش در دانشگاه به پیوست شماره یک این فراخوا 

  دانشگاه ثبت نام نموده ش دانشجویان غیر ایرانی در سامانه پذیریمسال های قبل نیز در است کلیه متقاضیانی که در نالزم

 نمایند. مجددا اقدام به ثبت نام در سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی ،ولی موفق به اخذ پذیرش نشده اند

 نحوه ثبت نام متقاضیان:

به قسمت پذیرش دانشجویان  رجوع و  "www.usb.ac.ir"مراجعه به وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان به آدرس  -1

 .(غیر ایرانیبین المللی )

رشته گرایش ادامه تحصیل  در وب سایت و مشخص نمودنو بارگزاری مستندات تکمیل اطالعات و فرم های مربوطه  -2

رفع  ،احتمالیمصاحبه مکاتبه و  فراخوان و درج آدرس پست الکترونیک معتبر متقاضی جهت "یک شماره پیوست" منطبق با

 .اعالم نتایجنقص به متقاضی و 

 ثبت نام بابت هزینه بررسی پرونده متقاضی پس از تومان 000/100تعهد به پرداخت  -3

بخش تاریخ  2مربوط به بند ) کسب تاییدیه ادامه تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان می گردند متقاضیانی که موفق به -4

ن در کشور محل یا کنسولگری جمهوری اسالمی ایراالزم است کلیه مدارک تحصیلی خود را به تایید سفارت و  های مهم(،

انشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشجویان و پس از آن با مراجعه به وب سایت سازمان امور درسانده اقامت خود 
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، مدرک )گذرنامه مدارک واضح از تصاویراری نسبت به ثبت نام، بارگذ  ”http://saorg.ir:8081“غیر ایرانی به آدرس 

 3)مربوط به بند  و انتخاب دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان دانشگاه ادامه تحصیل( علمی رزومه و نامه هی، توصیلیتحص

از  کد رهگیریبه هر داوطلب  ،در صورتی که ثبت نام  به شکل کامل انجام پذیرد اقدام فرمایند. بخش تاریخ های مهم(

 اختصاص داده می شود.جهت پیگیری  SAORGسامانه 

 .گرددالزم است کد رهگیری جهت پیگیری های بعدی به دقت یادداشت و نگهداری  -5

درج  به آدرس الکترونیکی "intl_office@usb.ac.ir"پست الکترونیک نقص و نتایج از طریق  کلیه پیگیری ها، رفع -6

 اعالم می گردد. شده توسط متقاضی در زمان ثبت نام 

 SAORGو ثبت نام در سامانه  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اولیه

  با مشخصات پیکسل مطابق  400*600و اندازه  کیلو بایت 50یک قطعه عکس پرسنلی اسکن شده به ظرفیت حداکثر

 .3پیوست شماره 

 800*600اندازه و  کیلو بایت 100به ظرفیت حداکثر  دارای حداقل یک سال اعتبار گذرنامهصفحه دوم  واضح  اسکن 

 .4مشخصات پیوست شماره پیکسل مطابق با 

  )به ظرفیت حداکثر هر فایل اسکن واضح ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی قبلی )دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد

 ،کیلو بایت 100

  اختصاریمشخصات ( از فعالیت های آموزشی و پژوهشیCV در قالب فایل رزومه به )"به  "2شماره  پیوست

 کیلو بایت، 100ظرفیت حداکثر 

 آخرین مقطع تحصیلی به ظرفیت  مربوط به از  اعضای هیات علمیارائه شده توسط دو نفر  اسکن توصیه نامه تحصیلی

 .کیلو بایت 100حداکثر 

های مناسب تصاویر ارسالی و عدم تکمیل اطالعات فرم های مربوطه، پذیرش قابل بررسی ویژگی در صورت نداشتن  تذکر:

 نخواهد بود و مردود اعالم می گردد.

 شهریه دوران تحصیلی

در نظر دارد با توجه به شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی )غیر ایرانی( در دانشگاه سیستان و دانشگاه سیستان وبلوچستان 

های شهریه  گیرد.در نظر هر متقاضی  برایرا  یتحصیل شهریهدرصد تخفیف در  50 تا امتیازات کسب شده بر اساس و بلوچستان

 قابل دسترس می باشد. "شهریه تحصیلی"تحصیلی برای هر یک از مقاطع/ رشته های تحصیلی در فایل پیوست با نام 

شجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و برای نیمسال دوم خوابگاه بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانهزینه  -

هزار تومان  000/380نفره  6و برای اتاق های تومان  000/460ی هر نفر نفره به ازا 4برای اتاق های   1398-99تحصیلی

 می گردد.ورد آبر نفربه ازای هر 

شجویان وزارت علوم تحقیقات بر اساس مصوبه صندوق رفاه داناه و سلف سرویس های دانشگ تغذیه امکانات استفاده از زینه ه -

ورد آتومان بر 4800تا  4000دانشجویی بین  هزینه هر پرس تغذیه 1398-99 و فناوری بوده و برای نیمسال دوم تحصیلی

 .می گردد


