
 2شیوه نامه پذیزش دانشجو در دانشگاه تهزان 

بزًاهِ ّای تَسؼِ  ػلوی کشَر، ًقشِ جاهغ ،سٌذ چشن اًذاس بیست سالِ کشَر در چارچَب 2داًشگاُ تْزاى مقدمه:

ٍ ّوچٌیي بزًاهِ استزاتژیک سایز اسٌاد باالدستی حَسُ ًظام آهَسشی ػالی کشَر  اجتواػی ٍ فزٌّگی، اقتصادی،

اسخگَیی بِ تقاضای داٍطلباى ایزاًی ٍ غیز ایزاًی، با هصَبِ ّیات پداًشگاُ در سهیٌِ گستزش آهَسش ػالی ٍ با ّذف 

اهٌای داًشگاُ تْزاى ٍ هجَس شَرای گستزش، بزای هشارکت در تزبیت ًیزٍی اًساًی هتخصص، تَسؼِ تحقیقات ٍ 

قابل رقابت در سطح  ،ی ٍ تجاری ساسی ًتایج تحقیقات ٍ یافتِ ّای ػلوی با کیفیتتَلیذ ػلن ٍ فٌاٍر هشارکت در

هٌذ بِ تحصیل اس طزیق بزرسی سَابق تحصیلی  هٌطقِ ٍ جْاى، تاسیس گزدیذُ ٍ اس بیي داٍطلباى ٍاجذ شزایط ٍ ػالقِ

 ٍ هصاحبِ حضَری ٍ در صَرت اقتضا بزگشاری آسهَى اختصاصی ٍرٍدی، داًشجَ هی پذیزد.

 ی پذیزش داًشجَ در دٍرُ ّای کارشٌاسی ارشذ:زا: شزایط السم ب1 ادهم

 فٌاٍری.  ٍ دارا بَدى هذرک رسوی کارشٌاسی اس داًشگاُ ّای هؼتبز هَرد تائیذ ٍسارت ػلَم، تحقیقات.1 -1

هذرک : داٍطلباًی کِ هذرک کارشٌاسی خَد را اس داًشگاُ ّای خارج اس کشَر دریافت کزدُ اًذ السم است 1تبصزه 

 .ارسشیابی و تائید شده باشدتحقیقات ٍ فٌاٍری در سطح کارشٌاسی  ،تحصیلی آًاى اس طزف ٍسارت ػلَم

 حق شزکت در آسهَى را ًذارًذ. ،: داٍطلباًی کِ دارای هذرک کارشٌاسی هؼادل هی باشٌذ2تبصزه 

یا  IELTSدر آسهَى  0یا  TOFELدر آسهَى   055یا UTESTدر آسهَى  05دارا بَدى حذاقل ًوزُ  .1 -2

 .TOLIMOآسهَى  در 055

اهتحاى سطح سباى ٍ کالس ّای آهَسش سباى بِ  ،را ًذاشتِ باشٌذ 1-2: بزای داٍطلباًی کِ شزایط بٌذ 1تبصزه 

 گزدد. صَرت فشزدُ با ّشیٌِ داٍطلباى بزگشار هی

 حضَری .تائیذ پزًٍذُ ػلوی ٍ  قبَلی در هصاحبِ  قبَلی در آسهَى اختصاصی، .3-1

هَسسات  سایزداًشگاُ تْزاى ٍ بِ دیگز ٍاحذ ّای ، 2اًتقال ٍ هیْواى شذى داًشجَیاى داًشگاُ تْزاى: 2ماده 

  .اهکاى پذیز ًوی باشذ 2داًشگاُ تْزاى بِ ّا سایز داًشگاُّوچٌیي اًتقال داًشجَیاى  ،آهَسش ػالی هوٌَع هی باشذ

دایز شذى ّز کذام اس رشتِ ّا هستلشم تکویل ظزفیت آى رشتِ ّا، با در ًظز گزفتي هؼیارّای کیفی  : 3ماده 

 بزرسی سَابق ػلوی( در پزٍسِ پذیزش خَاّذ بَد.ٍ  )آسهَى، هصاحبِ تخصصی

 هزبَطِ خَاّذ بَد. یبِ تشخیص گزٍُ آهَسش ،تؼذاد ٍ ًَع درٍس جبزاًی بزای ّز رشتِ : 3ماده 


