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ایران کنفرانس

  

آغاز ثبت نام در پردیس پولی دانشگاه علم و صنعت از 25خرداد

    ثبت نام پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از 25 خرداد آغاز می شود.  

به گزارش خبرنگار مهر، پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران در نيمسال  اول سال تحصيلي1392-93 (مهرماه
92) تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور و از  طريق برگزاری آزمون اختصاصی و مصاحبه (مصاحبه يا بررسی

 .سوابق علمی) در  مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذيرد

  

شرايط عمومی داوطلبان

  

برخی از شرایط عمومی داوطلبان به شرح زیر است :

  

داوطلبان باید دارای مدرک تحصيلی کارشناسی مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری باشند (مدرک معادل
 .)کارشناسی قابل قبول نيست

  

 . داوطلبان شاغل به تحصيل بايد حداکثر تا 31شهریور 92 بطور قطع فارغ التحصيل شوند

  

 . پذيرفته شدگان مشمول خدمت وظيفه عمومی از تسهيلات معافيت تحصيلی بهره مند خواهند شد

  

بيست درصد ظرفيت پذيرش به متقاضيان سهميه رزمندگان بر اساس ضوابط مربوطه  تعلق می گيرد. شرايط سهميه
 . رزمندگان در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون  کارشناسی ارشد سازمان سنجش قيد شده است

  

داوطلبان برای ثبت نام برای آزمون باید از طريق سايت اينترنتی ويژه ثبت نام دوره های پرديس دانشگاهی به آدرس
: http://golestan.iust.ac.ir 

مراجعه کرده و با شرکت در آزمون وروردی و کسب حد نصاب لازم نمره در مصاحبه اختصاصی شرکت کنند.
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آغاز ثبت نام 25 خرداد 

  

شروع ثبت نام از 25 خرداد ماه 92 بوده و  زمان آزمون ساعت 8 الی 12 روز  پنجشنبه 13تیر 92 خواهد بود آزمون در
سطح و کيفيت سوالاتپرديس اصلی دانشگاه علم و صنعت ايران  برگزار می شود. نوع سوالات آزمون تستی است.

آزمون در سطح سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد خواهد بود.

  

رشته های معماری، ریاضی، مهندسی صنایع ، فیزیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی  عمران، مهندسی پیشرفت ، مهندسی مکانیک ،
شیمی ، مهندسی کامپیوترو  مهندسی  برق از مجموعه رشته هایی است که در این پردیس پذیرش می شود.

  

تحصيل در پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران مستلزم پرداخت کامل  شهريه هر ترم به طور جداگانه، مطابق
.با تعرفه های مصوب هيات امنای دانشگاه  به شرح جدول زير محاسبه می شود

  

جدول شهریه دوره کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه علم و صنعت 

شهریه متغییر به ازای هر واحد نظری  شهریه ثابت  مقطع  ردیف        
شهریه متغییر به ازای هر واحد عملی 
شهریه سمینار و پایان نامه 
شهریه دروس جبرانی به ازای هر واحد نظری 
شهریه دروس جبرانی به ازای هر واحد عملی 
 
دويست و پنجاه هزار تومان  دو ميليون و صد هزار  تومان  کارشناسی ارشد  1    
سيصد و دوزاده هزار و  پانصد تومان 
چهارصد هزار تومان 
دویست هزارتومان 
دویست و پنجاه هزارتومان 
 

      

به دانش آموختگان دوره های پرديس دانشگاهی، مدارک مرسوم دانشگاهی  (گواهينامه، دانشنامه، ريز نمرات) مورد
تائيد دانشگاه و وزارت علوم،  تحقيقات و فناوری ارایه می شود.

  

مدرک تحصيلی دانش آموختگان تحت نام دانشگاه علم و صنعت ايران و با قيد عبارت " پرديس دانشگاهی " صادر می
.شود
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به لحاظ قوانين و مقررات عمومی و آموزش عالی کشور، فارغ التحصيلان دوره  های پرديس دانشگاهی همانند دوره
های روزانه، امکان ادامه تحصيل در مقاطع  بالاتر، استخدام در سازمانهای دولتی و خصوصی و ترجمه مدارک تحصيلی

را  دارند.

  

لازم به یادآوری است که دانشجويان پرديس دانشگاهی از خدمات رفاهی از قبيل  خوابگاه، وام تحصيلی، يارانه غذای
دانشجويی و غيره برخوردار نیستند ولی می  توانند از امکانات آموزشی و کمک آموزشی مانند کتابخانه، مرکز رايانه و
مرکز  اسناد و مدارک علمی بدون پرداخت هزينه و همچنين از امکانات رفاهی موجود  مانند رستوران، مجتمع ورزشی،

 . ... به هزينه شخصی و طبق مقررات دانشگاه  استفاده کنند

  

 مراجعه کنند. http://www.iust.ac.irداوطلبان برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علم و صنعت به نشانی
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