
 

 (هقاطع تحصیالت تکویلی)دستَسالعول اخز دسس یا دسٍس بِ صَست هیْواى 

 داًشگاُ صٌعتی ششیف 

 

ّا ٍ هصَبات ٍسارت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری در هَرد داًشجَیاى ًاهِپذیزش داًشجَی هیْواى هطابك با آئیي

اًتفاعی ّای پیام ًَر، علوی ٍ کاربزدی، آساد اسالهی، غـــیزهجاس بِ تحصیل بَدُ ٍ پذیزش داًشجَیاى داًشگاُ

ُ ّای دٍلتی در ایي داًشگاُ هوٌَع هی در صـَرت عذم . باشذ دٍلتی ٍ آساد ٍ پزدیـس ّای خَدگـزداى داًشــگا

هغایزت ٍضعیت داًشجَیاى با هَارد عٌَاى شذُ فَق، درخَاست هیْواًی هطابك ایي دستَرالعول بزرسی خَاّذ 

 .شذ

داًشـگاُ اص اٍلیي بزرسی درخَاست داًشجَی هیْواى در ّز ًیوسال فمط هطابك با تمـَین آهـَسشی  -1

، اهکاًپذیز است ٍ پس اس ایي تاریخ سٍص ثبت ًام ًیوسال تا آخشیي سٍص تشهین ّواى ًیوسال

 .قابل بشسسی ًیستّیچ درخَاستی 

تحَیل ًاهِ رسوی اس باالتزیي همام آهَسشـی ٍ یا تحصـیالت تکویـلی داًشگاُ هبـذا با درج هشخصـات  -2

داًشــجَ، رشتِ تحصـیلی، همطع تحصیلی، دٍرُ تحصــیلی ٍ ًـــام درس یا درٍس هــَرد درخَاســت 

قابل رکش است توام هشخصات عٌَاى شذُ دس هتي ًاهِ تواهاً بِ صَست تایـپ . الشاهیست

است اًجام کلیِ هشاحل پزیشش داًشجَی هیْواى اص تحَیل ًاهِ تا بذیـْی. شذُ باشذ

دس غیش ایي . گیشدثبت ٍاحذ بِ صَست حضَسی ٍ تَســط خـَد داًشـجَ اًجـام هی

 .صَست ًاهِ اسائِ شذُ قابل قبَل ًخَاّذ بَد

 .ّای داًشجَیاى هماطع تحصیالت تکویلی بِ دٍ صَرت سیز لابل بزرسی استدرخَاست -3

 :داًشجَیاى کاسشٌاسی اسشذ (الف

بذٍى هحاسبِ ٍاحذّای )ّای درسی کل دٍرُ ٍاحذ% 50تَاًذ در طَل دٍرُ حذاکثز داًشجَ هی -1

خَد را در حذاکـثز دٍ ًیوسـال در صـَرت هَافمـت داًشـگاُ هبذا ٍ همصـذ بِ صـَرت  (ًاهِپایاى

 .هیْواى بگذراًذ

 .پذیزش داًشجَ هیْواى در ًیوسال اٍل تحصیل فمط در یک درس اهکاًپذیز است- 2

یک ) ٍاحذ درسی 9تَاًذ تا سمف ّای دیگز، داًشجَ هیغیز اس ًیوسال اٍل تحصیل، در ًیوسال -2

 .در صَرت هَافمت داًشگاُ هبذا ٍ همصذ بِ صَرت هیْواى بگذراًذ (ًیوسال



 

 

 :داًشجَیاى دکتشی (ب

ٍاحـذ درسـی خـَد را در دٍ ًیوسـال هجـشا در صـَرت 9تَاًذ در طَل دٍرُ حذاکـثزداًشـجَ هی- 1

 .هَافمت داًشگاُ هبذا ٍ همصذ بِ صَرت هیْواى بگذراًذ

 :هحاسبِ پشداخت شْشیِ دسٍس هیْواى

 ارشذداًشجَیاى کارشٌاسی : 

 ٍاحذ درسی در یک ًیوسال تحصیلی با پزداخت شْزیِ هتغیز ٍ هیْواى 8هیْواى شذى کوتز اس 

 .با پزداخت شْزیِ ثابت ٍ هتغیز اهکاى پذیز است (یک ًیوسال)شذى در ٍاحذ درسی بیشتز

 داًشجَیاى دکتزی : 

 .هیْواى شذى با پزداخت ّشیٌِ هتغیز اهکاى پذیز است

 

 

 هذیشیت تحصیالت تکویلی داًشگاُ


