به نام خدا

فراخوان پذیرش دانشجوی غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه بجنورد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای
سال تحصیلی 1400-1401

به استحضار داوطلبان گرامی میرساند دانشگاه بجنورد از ابتدای سال تحصیلی  1400-1401اقدام به پذیرش دانشجویان
غیرایرانی غیر بورسیه (شهریهپرداز) با شرایط زیر خواهد نمود:
الف) شرایط پذیرش
 -1نداشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران و داشتن گذرنامه معتبر خارجی؛
 -2نداشتن منع قانونی برای اقامت تحصیلی در ایران؛
 -3داشتن گواهی پایان دوره متوسطه ،کارشناسی یا کارشناسی ارشد به همراه ریزنمرات آن مقطع برای تحصیل در مقاطع
باالتر؛
تبصره  -1داوطلبان غیرایرانی برای اخذ پذیرش در هر مقطع تحصیلی که دوره تحصیلی قبلی خود را در مؤسسات آموزش
عالی ایران گذراندهاند ملزم به ارائه مدارک دانشآموختگی مقطع قبلی خود به دانشگاه میباشند؛
 -4دورهها به زبان فارسی برگزار میشوند و داوطلبان در صورت عدم تسلط به زبان فارسی ،به مراکز آموزش زبان فارسی
معرفی خواهند شد؛
 -5پذیرش قطعی داوطلب منوط به ارائه گواهی مورد تأیید دانشگاه مبنی بر گذراندن موفقیتآمیز دوره آموزش زبان فارسی
خواهد بود .پس از ارائه گواهی یادشده ،داوطلب ،وفق نظر مراجع ذیصالح در صورت داشتن سایر شرایط ،در اولین نیمسال
تحصیلی ممکن ثبتنام خواهد شد؛
تبصره  :2پذیرش اولیه به معنای ثبتنام نبوده و حقی برای متقاضی برای تحصیل در دانشگاه بجنورد ایجاد نمیکند.
تبصره  :3ثبتنام قطعی تنها پس از ارائه گذرنامه و روادید تحصیلی صورت میگیرد.

ب) مدارک الزم
در صورت دارا بودن شرایط باال ،لطفا مدارک زیر را به صورت کامل و دقیق در صفحه ثبت نام به آدرس
 https://ub.ac.ir/en/apply-to-ubو در سامانه  saorgبه آدرس  http://saorg.ir:8081/بارگذاری نمایید.
 -1فرم درخواست تکمیل شده؛
 -2گذرنامه یا مدرک اقامتی معتبر؛

 -3همه مدارک تحصیلی و ریزنمرات (مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاههای کشور متبوع داوطلب باید به
تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع داوطلب برسد و به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی آن
ارائه گردد)؛
 -4یک قطعه عکس پرسنلی  3*4جدید از داوطلب؛
 -5توصیهنامه (برای داوطلبان تحصیالت تکمیلی)؛
 -6گواهی مورد تأیید مبنی بر گذراندن موفقیتآمیز دوره آموزش زبان فارسی (در صورت وجود)؛
 -7به همراه داشتن اصل تمام مدارک یادشده هنگام ثبتنام حضوری.

پ) شهریه تحصیل و خدمات دانشجویی
 -1داوطلبان غیرایرانی متقاضی تحصیل در این دانشگاه ،در صورت گذراندن دوره آموزش زبان فارسی مؤظف به پرداخت
هزینه آن خواهند بود؛
 -2پرداخت تمامی هزینههای مربوط به تحصیل ،امور رفاهی و اقامت بر عهده دانشجو خواهد بود؛
 -3دانشجویان در صورت وجود امکانات و با پرداخت هزینه به خوابگاه دانشجویی معرفی میشوند؛
 -4استفاده از هر وعده غذای سلف سرویس با پرداخت هزینه به صورت آزاد امکانپذیر است؛
 -5هزینه بیمه خدمات درمانی بر عهده دانشجو خواهد بود.
ت) مقررات آموزشی
 -1دانشجوی غیرایرانی غیربورسیه مشمول کلیه ضوابط و مقررات آموزشی ،دانشجویی ،پژوهشی ،فرهنگی و انضباطی
دانشگاه است؛
 -2دانشجوی غیرایرانی غیربورسیه صرفا در رشته تحصیلی تعیینشده مجاز به ادامه تحصیل خواهد بود و برای تغییر رشته
باید فرایند پذیرش در رشته جدید را از ابتدا طی نماید؛
 -3به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص
شود که داوطلبی واجد شرایط پذیرش از طریق این اطالعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با
اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد ،بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری میشود و مطابق
مقررات به تحصیل وی خاتمه داده میشود.

ث) لیست رشتهها
رشته های مقطع کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

ردیف

عنوان رشته

1

مهندسی شیمی

12

حسابداری

2

مهندسی مکانیک

13

حقوق

3

مهندسی کامپیوتر

14

روانشناسی

4

مهندسی برق

15

زبان روسی

5

مهندسی نقشهبرداری

16

زبان و ادبیات فارسی

6

مهندسی عمران

17

مدیریت بازرگانی

7

علوم کامپیوتر

18

علوم سیاسی

8

آمار

19

مهندسی شهرسازی

9

فیزیک

20

مهندسی معماری

10

ریاضی

21

صنایع دستی

11

آموزش زبان انگلیسی

22

ارتباط تصویری

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

گرایش

ردیف

عنوان رشته

گرایش

1

ریاضی محض

جبر

13

علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

2

ریاضی محض

آنالیز

14

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

3

ریاضی محض

هندسه(توپولوژی)

15

علوم اقتصادی

برنامهریزی سیستمهای اقتصادی

4

ریاضی کاربردی

بهینهسازی(تحقیق در عملیات)

16

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

5

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

17

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی

6

محاسبات نرم

ساختارهای جبر منطقی

18

فیزیولوژی ورزشی

7

مهندسی صنایع

بهینهسازی سیستمها

19

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی راهبردی

8

مهندسی عمران

سازه

20

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

9

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

21

مشاوره

مشاوره خانواده

10

مهندسی عمران

آب و سازههای هیدرولیکی

22

معماری

معماری

11

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

23

شهرسازی

برنامه ریزی شهری

12

مهندسی برق

مخابرات

محض
فیزیولوژی فعالیت بدنی و
تندرستی

