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ایران کنفرانس

جزییات پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس شماره 2 دانشگاه علم و صنعت  
  

پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران در دوره های کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم 92- 91 دانشجو میپذیرد.

  

 پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت  ایران در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا،
(بهمن 91) در رشته و گرایشهای مختلف  دانشجو میپذیرد. پذیرش دانشجو در این دوره تحت نظارت سازمان سنجش

آموزش  کشور و مشمول شرایط و ضوابط خاصی است.

  

فهرست رشتههای دارای پذیرش آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد پردیس  دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی
91-92 در سایت پردیس شماره 2 به نشانی  ir.ac.iust.campus2//:http قابل مشاهده است.

  

گفتنی است داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی و داشتن مدرک تحصیلی  کارشناسی مورد تایید وزارت علوم
برخی از شرایط پذیرش است و مدرک معادل  کارشناسی قابل قبول نیست.

  

ثبتنام داوطلب پذیرش فقط در یک رشته امتحانی امکان پذیر است.

  

پذیرش دانشجو در این دوره از طریق آزمون اختصاصی و بر اساس مقررات و آیین  نامه های دانشگاه و با نظارت سازمان
سنجش آموزش انجام خواهد شد. که نوع  آزمون اختصاصی ( کتبی، مصاحبه، بررسی مدارک یا ترکیبی از آنها) در هر

رشته  متعاقبا اعلام می شود.در صورت برگزاری آزمون کتبی در هر رشته مواد و ضرایب  امتحانی دورهها اعلام میشود.

  

بر اساس این گزارش، دانشجویان پردیس دانشگاهی از خدمات رفاهی از قبیل  خوابگاه ، وام تحصیلی، یارانه غذای
دانشجویی و غیره برخوردار نیستند. لیکن  میتوانند از امکانات آموزشی و کمک آموزشی مانند کتابخانه، مرکز رایانه و 
مرکز اسناد و مدارک علمی بدون پرداخت هزینه و همچنین از امکانات رفاهی  موجود مانند رستوران، مجتمع ورزشی و

غیره به هزینه شخصی و طبق مقررات  دانشگاه استفاده کنند.

  

پذیرفته شدگان مشمول خدمت وظیفه عمومی از تسهیلات معافیت تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
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ثبت نام در این آزمون به صورت الکترونیکی است و داوطلب جهت شرکت در آزمون  لازم است مبلغ 60 هزار تومان از
طریق لینک پرداخت الکترونیکی پرداخت کند.

  

شهریه دورهها نیز شامل 2 میلیون و 500 هزار تومان شهریه ثابت، 200 هزار  تومان دروس نظری (واحد) و 400 هزار
تومان پروژه سمینار (واحد) میشود.

  

نحوه و زمان برگزاری آزمون (کتبی، مصاحبه یابررسی مدارک) هر رشته و زمان اعلام نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.
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