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 آیا هیتَاًن هْواى داًشگاّی دیگز شَم؟  -1

بلِ، با هَافقت گزٍُ ٍ داًشکذُ، داًشجَی کارشٌاسیارشذ هیتَاًذ بِ هذت دٍ ًیوسال بِ صَرت هْواى، درٍسی را در 

بزای ایي کار، ابتذا بایذ فزم هْواًی را اس سایت داًشگاُ پزیٌت گزفتِ، آًزا تکویل ٍ بِ تأییذ . داًشگاُ دٍلتی دیگز بگذراًذ

در داًشگاُ هقصذ . داًشکذُ، هذیزیت تحصیالت تکویلی ٍ کویسیَى هَارد خاص بزساًذ سپس بِ داًشگاُ هقصذ ارائِ ًوایذ

اهکاى اخذ درٍس اًفزادی ٍ پایاًٌاهِ ٍجَد ًذارد ٍ ّوچٌیي هیبایست استاد راٌّوا ٍ هَضَع پایاًٌاهِ در ًیوسال اٍل در 

 . ایي داًشگاُ تعییي گزدد

 

 آیا اهکاى گزفتي هزخصی تحصیلی ٍجَد دارد؟  -2

داًشجَی کارشٌاسیارشذ هیتَاًذ بِ هذت یک ًیوسال اس هزخصی تحصیلی با احتساب در سٌَات تحصیلی استفادُ ًوایذ در 

ایي صَرت هیبایست قبل اس شزٍع تزم، فزم درخَاست هزخصی تحصیلی را اس سایت داًشگاُ پزیٌت ًوایذ ٍ آًزا تکویل ٍ بِ 

 . تأییذ داًشکذُ ٍ هذیزیت تحصیالت تکویلی بزساًذ

 

 چگًَِ هیتَاًن اًصزاف دّن؟ -3

 : بزای داًشجَیاى رٍساًِ

ٍلی چٌاًچِ ثبتٌام حضَری ٍ . چٌاًچِ داًشجَ فقط ثبتٌام ایٌتزًتی اًجام دادُ باشذ، ًیاس بِ هزاحل تسَیِ حساب ًذارد

تحَیل هذارک را ّن اًجام دادُ باشذ، هیبایست فزم درخَاست اًصزاف اس تحصیل را اس سایت داًشگاُ دریافت ٍ تکویل ًوایذ 

ٍ بِ تأییذ داًشکذُ بزساًذ ٍ پس اس گذشت یک هاُ اس تاریخ درخَاست اًصزاف، با هزاجعِ بِ آهَسش کل، فزم تسَیِ حساب را 

 .تکویل ٍ تحَیل داًشگاُ ًوایذ

 (20/6/95شزٍع کالسْا ) :بزای داًشجَیاى ًَبت دٍم

چٌاًچِ داًشجَ بعذ اس ثبتٌام ایٌتزًتی ٍ پزداخت شْزیِ اٍلیِ، درخَاست اًصزاف داشتِ باشذ، هبلغ شْزیِ پزداختی - الف

 . اٍلیِ بِ غیز اس حق ثبت بِ ایشاى باسگزداًذُ هیشَد

چٌاًچِ داًشجَ پس اس ثبتٌام ایٌتزًتی ٍ ثبتٌام حضَری، قبل اس شزٍع کالسْا اًصزاف دّذ، هبلغ شْزیِ ثابت - ب

باسگزداًذُ ًویشَد ٍلی شْزیِ هتغیز هستزد خَاّذ شذ ٍ داًشجَ هیبایست فزم درخَاست اًصزاف اس تحصیل را اس سایت 

 . داًشگاُ دریافت ٍ تکویل ٍ بِ تأییذ داًشکذُ بزساًذ

چٌاًچِ اًصزاف پس اس شزٍع کالسْا صَرت گیزد، ّیچ هبلغی باسپس دادُ ًویشَد ٍ داًشجَ هی بایست فزم درخَاست - ج

 . اًصزاف را اس سایت داًشگاُ دریافت ٍ تکویل ٍ بِ تأییذ داًشکذُ ٍ هذیزیت تحصیالت تکویلی بزساًذ

 

 اًتخاب ٍاحذ پس اس ثبتٌام در ًیوسال اٍل چگًَِ اًجام هیشَد؟  -4

بعذ اس ثبتٌام ایٌتزًتی ٍ بعذ اس تأییذ کارشٌاس هعاًٍت آهَسشی ٍ کارشٌاس هعاًٍت داًشجَیی، فْزست درٍس اًتخابی قابل 

در غیز ایٌصَرت، داًشجَ بزای اطالع اس درٍس اًتخاب شذُ هی تَاًذ بِ آهَسش داًشکذُ هزبَطِ هزاجعِ . دریافت هیباشذ

 .ًوایذ

 

 آیا در هقطع کارشٌاسیارشذ اًتقال بِ داًشگاُ دیگز اهکاًپذیز است؟  -5

 . خیز؛ اًتقال، جابجایی ٍ تغییز رشتِ در هقاطع کارشٌاسیارشذ ٍ دکتزی هوٌَع است


