
 سواالت متداول آموزشی:

: دانشجو اگر پس از قبولی در زمان اعالم شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت ثبت نام مراجعه ۱سوال 

 آن پشیمان شده و بخواهد ادامه تحصیل دهد چگونه باید عمل نماید؟ ننماید و بعد از

دانشگاه موافقت نماید می تواند با در دست داشتن مدارک پاسخ: در صورتی که از نظر نظام وظیفه مشکلی نداشته باشد و 

تحصیلی و مدارک شناسایی خود به دانشگاه مراجعه و درخواست ثبت نام نماید. مدت زمان عدم مراجعه )اولین نیمسال 

 .تحصیلی(، مرخصی با احتساب سنوات منظور خواهد شد و دانشجو باید شهریه ثابت آن ترم را پرداخت نماید

: آیا پذیرفته شدگانی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل نشوند می توانند در همان سال تحصیلی ۲سوال 

  درخواست ثبت نام نمایند؟

 در و سال همان ماه بهمن پایان تا خود مدرک ارائه جهت کتبی تعهد دادن با شده پذیرفته –پاسخ: به صورت مشروط بلی 

 .بود خواهد ماه بهمن ورودی دانشجوی سنجش، سازمان از مجوز کسب صورت

 .: کاردانی پیوسته و ناپیوسته را تعریف نمایید۳سوال 

پاسخ: کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار دانش است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی 

دیپلم نظری است که باگذراندن دوره پیش دانشگاهی  وارد مقطع کاردانی می شوند. کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان

 .وارد مقطع کاردانی می شوند

 : دانشجوی مشروط کیست؟ ۴سوال 

باشد، دانشجوی مشروط محسوب گردیده و ترم بعد مجاز  ۱۲پاسخ: دانشجویی که معدل نیمسال تحصیلی )اول یا دوم(آن زیر 

 .واحد درسی می باشد ۱۴به اخذ حداکثر 

 نشجوی اخراجی کیست؟: دا۵سوال 

بار و دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که  ۲پاسخ: دانشجوی مقطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته که در دوره تحصیل خود 

 .( کسب نماید؛ به عنوان دانشجوی اخراجی محسوب می شود۱۲بار مشروطی)معدل زیر  ۳در دوره تحصیل خود 

 د دانشجو می تواند در هر ترم انتخاب نماید؟: حداقل و حداکثر چه تعداد واح۶سوال 

واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی  ۲۰و حداکثر  ۱۲پاسخ: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 

 .واحد درسی است ۶در دوره تابستان 

 

رعایت حداقل واحد موثر گذرانده شده در ترم  باشد، )با شرط ۱۷اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل : ۱نکته 

 .واحد درس اخذ نماید ۲۴واحد(( می تواند در نیمسال تحصیلی بعد با تایید گروه آموزشی حداکثر تا  ۱۲قبل )

 .واحد باشد ۲۴دانشجوی ترم آخر، دانشجویی است که تعداد واحد باقیمانده آن جهت فارغ التحصیلی کمتر یا مساوی : ۲نکته 

 .باشد ۱۰واحد درسی اخذ نماید که میانگین کل وی باالی  ۲۴دانشجوی ترم آخر، به شرطی می تواند تا :  ۳ نکته

 .دانشجوی مشروط ترم آخر، مجاز به اخذ کلیه دروس باقیمانده خود با رعایت نکته قبل می باشد : ۴نکته 

التحصیل شود، با تایید گروه آموزشی می تواند واحدهای واحد درسی فارغ  ۸در صورتی که دانشجو با گذراندن حداکثر :  ۵نکته 

 .باقیمانده را در ترم تابستان اخذ نماید



 

 .استفاده کند ۵و  ۲دانشجوی ترم آخر، همزمان نمی تواند از نکات : ۶نکته 

 : شرایط معرفی به استاد چیست؟ ۷سوال 

عملی )در صورت موافقت گروه آموزشی( ، مجاز به اخذ -نظریپاسخ: دانشجوی ترم آخر در صورت عدم ارائه دروس نظری و یا 

 .حداکثر دو درس به صورت معرفی به استاد می باشد

 .تاریخ های آزمون معرفی به استاد از سوی واحد آموزش اعالم و به صورت هماهنگ برگزار می گردد نکته :

 ت؟ گرف : از موسسه غیرانتفاعی به کدام دانشگاه ها می توان میهمانی۸سوال 

 پاسخ: کلیه موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه های دولتی 

 :حداکثر طول دوره)سنوات( کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی چند سال است؟ ۹سوال 

 ترم ۴ معادل سال دو ناپیوسته کارشناسی و کاردانی –ترم  ۸سال معادل  ۴پاسخ: دانشجوی کارشناسی پیوسته 

 نتواند در سنوات مجاز دروس خود را به پایان برساند چه اقدامی باید انجام دهد؟: اگر دانشجو ۱۰سوال 

پاسخ: دانشجو موظف است پس از اتمام سنوات تحصیلی به واحد آموزش مراجعه نموده و با تکمیل فرم های کمیسیون موارد 

تصمیم به کمیسیون موارد خاص خاص و شورای آموزشی، درخواست تمدید سنوات تحصیلی نماید تا پرونده وی جهت اخذ 

 .ارسال شود. ضمنا دانشجویان پسر درصورت کسب مجوز آموزشی بایستی نسبت به کسب مجوز نظام وظیفه نیز اقدام نمایند

 : آیا ترم تابستان جزء سنوات محسوب می شود؟۱۱سوال 

 .در ترم تابستان شرکت کنند بنابراین دانشجویان می توانند برای جلوگیری از اتمام سنوات تحصیلی -پاسخ: خیر

 : دانشجو اگر در کلیه امتحانات یک ترم غیبت نماید چه کاری باید انجام دهد؟۱۲سوال 

پاسخ: دانشجو موظف است جهت حذف ترم با ذکر دلیل غیبت و ارائه مدارک الزم به واحد آموزش مراجعه نماید. در صورت عدم 

 .ره صفر منظور می گرددمراجعه در زمان مقرر، برای کلیه واحدها نم

 : دانشجو جهت موجه نمودن غیبت در جلسه امتحان چگونه عمل نماید؟۱۳سوال 

پاسخ: دانشجو موظف است حداکثر تا سه روز کاری پس از تاریخ امتحان، درخواست حذف خود را به همراه گواهی پزشک معالج 

 .به واحد آموزش جهت بررسی ارایه نماید

 چه زمانی است؟ : حذف اضطراری۱۴سوال 

پاسخ: دانشجو می تواند با مراجعه به سامانه دانشجویی خود در زمان مقرر)بر اساس تقویم آموزشی(؛ یکی از واحدهای درسی 

 .عملی را حذف اضطراری نماید-نظری یا نظری 

 .شهریه دروس حذفی برگشت داده نمی شود نکته :

 با احتساب یا حذف ترم نماید؟ : دانشجو چند ترم می تواند درخواست مرخصی۱۵سوال 

نیمسال تحصیلی می تواند  ۱نیمسال تحصیلی و دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  ۲پاسخ: دانشجوی کارشناسی پیوسته 

 .درخواست مرخصی نماید. ضمناً این مدت جزء مدت سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد



 تاریخی می باشد؟ :حداکثر زمان نمرات پروژه و کارآموزی چه ۱۶سوال 

 :پاسخ

 ./ خواهد بود ۱۵/۱۱در صورت اخذ پروژه در نیمسال اول)مهر(، آخرین مهلت درج نمره دانشجو مورخ  •

 .خواهد بود /۱۵/۴در صورت اخذ پروژه در نیمسال دوم )بهمن(، آخرین مهلت درج نمره دانشجو مورخ  •

خواهد بود. درصورتی که دانشجو در  /۳۰/۶درج نمره دانشجو مورخ در صورت اخذ پروژه در نیمسال تابستان ، آخرین مهلت  •

 .نسبت به ارائه اقدام نماید ۱۵/۱۱نیمسال بعدی درس اخذ نماید می تواند تا تاریخ 

 .آخرین مهلت برای دانشجویان پسر تاریخ اتمام معافیت تحصیلی نظام وظیفه می باشد نکته :

تواند از جدول دروس رس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می: در صورتی که دانشجویی در یک د۱۷سوال 

 انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند و یا صرفا باید مجددا همان درس را بگذراند؟

 .پاسخ: دانشجو می تواند درس دیگری را انتخاب نماید و ملزم به گذراندن همان درس نمی باشد

 ارت( رشته تحصیلی ارائه شده تا پایان دوره تحصیلی ثابت خواهد بود؟: آیا نمای دروس)چ۱۸سوال 

 .پاسخ: خیر. بر اساس بخشنامه ها و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان تغییر وجود خواهد داشت
 

 : آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز می باشد؟۱۹سوال 

 پاسخ: خیر

 ؟، حقی را برای وی ایجاد می نمایداز آیین نامه های آموزشی: آیا عدم اطالع دانشجو ۲۰سوال 

 پاسخ: خیر

 : دانشجوی رتبه برتر کیست؟۲۱سوال 

پاسخ: دانشجویی که در پایان ترم و پس از ثبت نهایی نمرات در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی)سال(، رتبه اول را کسب 

 .یه ثابت برخوردار خواهد شدنموده باشد مطابق مصوبات دانشگاه از تخفیف شهر

 


