سواالت دانشجویان مقطع کارشناسی


حداقل نمره قبولی در هر درس ومیانگین نمرات دانشجو در هر ترم چند می باشد؟ حداقل نمره قبولی در هر
درس  01می باشد و میانگین نمرات نیز می بایست 01باشد در غیراینصورت دانشجو مشروط می شود.



تعریف کلمه مشروط در مقطع کارشناسی چیست؟ اگر دانشجویی در یک ترم معدل زیر 01اخذ نماید آن ترم مشروط
محسوب می شود و دانشجوی مشروط در نیمسال بعد فقط تا سقف 01واحد می تواند اخذ نماید.



مدت مجاز تحصیل چند ترم است؟ در مقطع کارشناسی  8ترم.



حداکثر واحد های انتخابی در ترم تابستان چند واحد است؟ حداکثر واحد های انتخابی 6واحد می باشد اما در
صورتیکه معدل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر 01و باالتر باشد می تواند با رعایت ضوابط این ماده در نیم سال تابستان
حداکثر 8واحد درسی اخذ نماید.



حداقل و حداکثر واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال چند واحد است؟ دانشجوی کارشناسی حداقل 01و
حداکثر 11واحد باید اخذ نماید .در صورتیکه معدل یک ترم دانشجو  01باشد در ترم بعدی می تواند تا سقف 11واحد اخذ نماید.



در صورت اضطرار دانشجوی شاهد وایثارگر چند درس را می تواند حذف تک درس و چه زمانی انجام
دهد؟حداکثر 1درس و تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال به شرط اینکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو
کمتر از  01واحد نشود.



درصورت غیبت در جلسه امتحان چه اقدامی باید انجام داد؟اگر دلیل غیبت در جلسه امتحان پزشکی باشد می
بایست در بازه تعریف شده دانشگاه  ،از طریق درمانگاه نسبت به حذف اقدام نمود.اما از طریق ستاد ،تشخیص موجه یا
غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسه امتحان با تایید کمیته منتخب ستاد می باشد.چنانچه غیبت
موجه دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی ناشی از جنگ و یا آالم متاثر از آن باشد و دانشجو نتواند در
امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت نماید با تایید کمیته ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان
درس یا دروس شرکت نماید(امتحان مجدد)



حذف ترم در چه صورت ممکن است؟ در شرایط خاص  ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی
دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.اما
دانشجویان شاهد و ایثارگر با ارائه مدارک و مستندات متقن و با درخواست کتبی به واحد آموزش ایثارگران و تایید ستاد
می توانند از حذف ترم بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.



در چه صورت دانشجو از دانشگاه اخراج می شود؟ اگر دانشجویی سه ترم اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود(یعنی
معدل ترم او کمتر از  01شود) مشمول اخراج آموزشی می باشد.



آیا امکان تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته برای دانشجو وجود دارد؟ بله.دانشجوی شاهد و ایثارگری که به
تشخیص کمیته منتخب ستاد توانایی ادامه تحصیل در رشته خود را نداشته باشد ،با بررسی کارنامه محرمانه و تایید کد
رشته قبولی در رشته و یا دانشگاه بعدی ،دانشجو می تواند نسبت به تغییر رشته و یا انتقال توام با تغییر رشته اقدام نماید.



درخواست میهمان و انتقال از چه طریقی انجام می گیرد؟ در صورتیکه سقف سنوات مجاز به تحصیل به اتمام نرسیده
باشد ،می تواند از طریق سامانه سجاد اقدام و منتظر پاسخ نهایی بماند.



شرایط اخذ مدرک فوق دیپلم چیست؟-0حداقل 68واحد درسی (شامل حداکثر 01واحد عمومی و مابقی از سایر
دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده -1میانگین کل دروس گذرانده  01یا باالتر باشد

سواالت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


حداقل نمره قبولی در هر درس ومیانگین نمرات دانشجو در هر ترم چند می باشد؟حداقل نمره قبولی در هر
درس 01و میانگین کل نمرات قابل قبول در هر نیمسال 01است.



تعریف کلمه مشروط در مقطع کارشناسی ارشد چیست؟ اگر دانشجویی در یک ترم معدل زیر 01اخذ نماید آن ترم
مشروط محسوب می شود .



در چه صورت دانشجوی کارشناسی ارشد مشمول اخراج مشروطی می شود؟ دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی
اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود.



در چه صورت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد می تواند از امتحان مجدد استفاده نماید؟ اگر دانشجوی شاهد و
ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ و آالم متاثر از آن موفق به شرکت در امتحان درس یا دروس نشود ،با تایید
کمیته منتخب ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید( ،امتحان مجدد)



مدت مجاز تحصیل چند ترم است؟ در مقطع کارشناسی ارشد چهار نیمسال .اما در صورت تشخیص ستاد ،یک نیمسال
به حداکثر سنوات تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر (با شرط 11درصد و باالتر پیشرفت پایان نامه ) افزوده می شود.

سواالت دانشجویان مقطع دکتری:


حداقل نمره قبولی در هر درس ومیانگین نمرات دانشجو در هر ترم چند می باشد؟حداقل نمره قبولی در هر
درس01و میانگین کل نمرات قابل قبول در هر نیمسال 06است.



حداقل و حداکثر واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال چند واحد است؟ حداقل 6و حداکثر01واحد.



آیا حذف نمره مردودی برای دانشجویان مقطع دکتری وجود دارد؟ خیر .بر اساس آیین نامه تسهیالت آموزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگر هیچ بند و تبصره ای درباره این موضوع وجود ندارد.



مدت مجاز تحصیل چند ترم است؟ مقطع دکتری  8ترم ،اما در صورت تشخیص ستاد ،یک نیمسال به حداکثر سنوات
تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر در مرحله پژوهشی (با شرط 11درصد و باالتر پیشرفت رساله مقاله چا شده)
افزوده می شود.



شرایط شرکت در آزمون جامع آموزشی و پژوهشی به چه صورت است؟ -0داشتن نمره زبان خارجی قابل قبول-1
کسب معدل کل 06به باال از واحد های گذرانده آموزشی



نمره قبولی زبان به چه طریقی می باشد؟ دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورت عدم ارائه  %011نمره زبان می توانند
به شرح زیر عمل کنند :با کسب حداقل %81نمره زبان خارجی قابل قبول موفقیت در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه با
کسب حداقل نمره 11از 011

سواالت مشترک در هر سه مقطع تحصیلی:


آیین نامه تسهیالت آموزشی ایثارگران مشمول چه دانشجویانی می شود؟  -0مشمول جانبازان %12به باال-1
آزادگان -3همسر و فرزند( شهید،جاویداالثر ،آزاده ،جانباز %12و باالتر) -1جانباز با حداقل %02جانبازی و سه ماه سابقه
حضور داوطلبانه در جبهه -2رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه



شرایط دانشجوی استعداد درخشان چیست؟ برای استعداد درخشان شدن در مقطع کارشناسی ارشد-0دانشجوی
دوره کارشناسی پیوسته پس از گذراندن 6نیمسال تحصیلی(با حداقل 001واحد درسی) به لحاظ میانگین جزو ده درصد
برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد-1حداکثر در مدت 8نیمسال تحصیلی دانش آموخته گردد و وضعیت ده
درصد برتری میانگین خود را تا پایان دوره تحصیلی حفظ نماید.

اما

برای استعداد درخشان شدن در مقطع دکتری -0بیش از  1سال از تاریخ دانش آموختگی دوره کارشناسی ارشد متقاضی
نگذشته باشد-1داشتن میانگین کل 06پس از اعمال ضریب همترازی مربوط به دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی در
دوره کارشناسی و میانگین 01در دوره کارشناسی ارشد(بدون احتساب نمره پایان نامه،مشروط بر دفاع از پایان نامه حداقل
با درجه بسیار خوب) و...باقی شرایط را می توانید از طریق دستور العمل اجرایی پذیرش دانشجو دردوره دکتری در سایت
اصلی دانشگاه و دفتر هدایت استعدادهای درخشان مطالعه بفرمایید.

