به نام خدا

اطالعیه پذیرش دانشجویان بین الملل در مقطع کارشناسی

دانشگاه الزهرا از میان متقاضیان بین المللی (غیر ایرانی) برای تحصیل در مقطع کارشناسی،
دانشجو می پذیرد .برای کسب اطالع از شرایط ثبتنام و هزینههای آموزشی و  ....روی عبارت
لینک مربوطه

مقابل کلیک نمائید.
 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

گام اول :تکمیل و ارسال فرم درخواست پذیرش الکترونیکی از طریق ایمیل

intl.office@alzahra.ac.ir

این فرم از سایت اصلی دانشگاه بخش امور

بین الملل /پذیرش دانشجویان بین المللی /کاربرگ درخواست نامنویسی در دانشگاه
الزهرا قابل دسترسی است.
گام دوم :ارسال نسخه الکترونیکی مدارک به شرح زیر:
 عکس رنگی
 مدارک هویتی شامل گذرنامه معتبر دارای روادید با تاریخ اعتبار
 کارت اقامت و یا کارت هویت ویژه دارای اعتبار و صادره از سوی اداره کل امور اتباع
و مهاجرین خارجی وزارت کشور( برای اتباع کشورافغانستان و کشورعراق )
 مدارک تحصیلی بر حسب دوره و رشته تحصیلی دیپلم :
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(س)

 )1اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی و اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه به
همراه اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشی سالی واحدی ( ریاضی فیزیک،
علوم تجربی،علوم انسانی ،و علوم و معارف اسالمی ) و اصل کارنامه تحصیلی دوره
پیشدانشگاهی
 )2اصل مدرک یا گواهیموقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه به همراه اصل کارنامه تحصیلی
سه سال آخر دبیرستان ( پایه دهم تا دوازدهم ) و فرم  ( 602گزارش کلی سوابق تحصیلی
پایههای دهم تا دوازدهم )
 )3اصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته به همراه اصل یا گواهی تحصیلی سال اول ،دوم و
سوم دبیرستان و یا هنرستان



مدارک تحصیلی باید مورد تایید سفارت متبوع و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران باشد.



مدارک تحصیلی صادره از مدارس جمهوری اسالمی ایران متقاضیان باید مورد تایید دبیرستان و وزارت
قرار گیرد.
پرورش
آموزش و
مورد پذیرش دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی
های
رشته


دانشکده

رشته تحصیلی
مترجمی زبان فرانسه

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی
تاریخ
زبان و ادبیات عربی
تاریخ و تمدن ملل اسالمی
علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسالمی

فلسفه و حکمت اسالمی
فقه و مبانی حقوق اسالمی
ادیان و عرفان

علوم ورزشی
علوم اجتماعی و اقتصادی
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علوم ورزشی
حساب داری
مدیریت بازرگانی
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(س)

مدیریت مالی
اقتصاد
پژوهشگری اجتماعی
جامعه شناسی
مطالعات خانواده
علوم تربیتی
علوم تربیتی و روانشناسی

مشاوره
روانشناسی
علم اطالعات و دانششناسی
ریاضیات و کاربردها

علوم ریاضی

آمار
علوم کامپیوتر
میکروبیولوژی

علوم زیستی

زیست فناوری
زیست شناسی گیاهی
شیمی محض

فیزیک و شیمی

شیمی کاربردی
فیزیک
فیزیک مهندسی -حالت جامد
مهندسی کامپیوتر
مهندسی صنایع

فنی و مهندسی

مهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی مکانیک
ارتباط تصویری
صنایع دستی
طراحی صنعتی

هنر

طراحی پارچه
طراحی لباس
نقاشی
کتابت و نگارگری
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