
 مقاطع کاردانی و کارشناسی سواالت متداول مربوط به امور آموزشی

 

 دوره ) مقطع ( کاردانی پیوسته چیست؟ -1 

 
واحد  68و حداقل با گذراندن  این مقطع مربوط به دارندگان دیپلم های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد.پاسخ: 

 درسی ، طبق برنامه درسی ، به دریافت مدرک کاردانی پیوسته منتهی میشود.

 دوره ) مقطع ( کارشناسی پیوسته چیست؟ - 2 

 

 140و حداقل با گذراندن  می باشد. (6-3-3ساله) 4و دیپلمه های  این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهیپاسخ: 

درک کارشناسی پیوسته منتهی میشود. که فارغ از نوع دیپلم خود، میتوانند در واحد درسی ، طبق برنامه درسی ، به دریافت م

 هرشته ای ثبت نام نمایند

 دوره ) مقطع ( کارشناسی نا پیوسته چیست؟ -3 

 

)کاردانی( می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم پاسخ: 

واحد درسی ، طبق برنامه درسی ، به دریافت مدرک کارشناسی  68و حداقل با گذراندن  مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

 ناپیوسته منتهی میشود.

 نا پیوسته چیست؟ردانی دوره ) مقطع ( کا -4 

 
 68و حداقل با گذراندن  می باشد (6-3-3ساله) 4و دیپلمه های  مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی اینپاسخ: 

 واحد درسی ، طبق برنامه درسی ، به دریافت مدرک کاردانی ناپیوسته منتهی میشود.

 ؟ردانی پیوسته و ناپیوسته در چیستتفاوت کا -5 

 
آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .کاردانی کاردانی پیوسته شامل دانش پاسخ:

 .ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

 ؟بت نام بدون آزمون چگونه می باشدنحوه ث- 6 

 

اعالم اسامی  سپسو ثبت نام داوطلب و در یافت کد رهگیری و، توسط سازمان سنجش پس از اعالم ثبت نام بدون آزمون پاسخ : 

پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریور ماه و بهمن ماه داوطلب باید جهت ثبت نام حضوری طبق برنامه زمانبندی که از سایت 

 اه مراجعه نماید.دانشگاه اعالم می گردد برای ثبت نام به دانشگ

 باشد؟ می مدارکی چه پیوسته کاردانی مقطع نام ثبت جهت الزم مدارک  -7 

 
+  کپی شناسنامه از تمامی صفحات + کپی کارت ملی   .3  /  ریزنمرات دیپلم + کپی .٢  /اصل مدرک دیپلم + کپی  .1   پاسخ:

 قطعه 4س عک  .4  آقایان/  برای( خدمت از معافیت کپی یا  خدمت پایان کارت کپی

 ؟ باشد می الزم مدارکی چه ناپیوسته کارشناسی مقطع نام ثبت جهت . 8 

 

لغو معافیت کاردانی جهت پذیرفته  .4    /تائیدیه کاردانی .3    /ریزنمرات کاردانی  .٢   /گواهی موقت کاردانی + کپی .1   پاسخ:

خدمت  از )معافیت کپی یا  کپی شناسنامه از تمامی صفحات + کپی کارت ملی + کپی کارت پایان خدمت  .۵ /   شدگان آقایان

 قطعه 4عکس .6    /  )برای آقایان

 ؟ باشد می الزم مدارکی چه پیوسته کارشناسی مقطع نام ثبت جهت -9 

 

)برای دیپلمه های نظام قدیم( و اصل مدرک دیپلم و کپی )برای نظام اصل مدرک دیپلم + اصل مدرک پیش دانشگاهی + کپی  پاسخ: 

رسید تائیدیه تحصیلی دیپلم + پیش   .3   /   ریزنمرات دیپلم + ریزنمرات پیش دانشگاهی + کپی .٢   (/ 6-3-3تحضیلی 

 خدمت از معافیت کپی یا  کپی شناسنامه از تمامی صفحات + کپی کارت ملی + کپی کارت پایان خدمت  .4   /   دانشگاهی

 قطعه 4عکس   .۵     /(آقایان برای)
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 آیا پذیرفته شدگانی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل نشوند می توانند در همان سال تحصیلی درخواست ثبت نام نمایند؟-10 

 
 کسب صورت در و سال همان ماه بهمن پایان تا خود مدرک ارائه جهت کتبی تعهد دادن با شده پذیرفته –پاسخ: به صورت مشروط بلی 

 .بود خواهد ماه بهمن ورودی دانشجوی سنجش، سازمان از مجوز

 آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز می باشد؟-11 

 
 پاسخ: خیر

 ؟ر سال تحصیلی چگونه تعریف می شوده -12 

 
هفته و دوره تابستان شامل  16می باشد که هر نیمسال شامل هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستانپاسخ:

 هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.8

 نحوه انتخاب واحد ورودی های جدید به چه صورت می باشد؟ -13 

 
انتخاب واحد در ترم اول برای کلیه دانشجویان توسط مدیران گروه و اداره آموزش دانشگاه در هفته دوم مهر ماه انجام می گیرد 

 قابل مشاهده می باشد سیستم گلستانو در 

 حداکثر واحد انتخابی در هر ترم )کاردانی و کارشناسی( چگونه است؟ -14 

 

واحد درسی در نیمسال بعد  14می باشد)مشروط ( مجاز به انتخاب حداکثر  1٢ترمی آنها کمتر از دانشجویانی که میانگین اسخ:پ

 می باشند.

 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند. ٢0باشد مجاز به انتخاب حداکثر می 99/16و  1٢دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 

 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. ٢4مجاز به انتخاب حداکثر  و باالتر باشد 17دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 

حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر  (باقی مانده باشد واحد٢4)حداکثر تبصره: دانشجویان ترم آخر 

 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند ٢4

 کارشناسی(چگونه است؟حداقل واحد انتخابی در هرترم)کاردانی و  -15 

 واحد می باشد. 1٢دانشجو موظف به اخذ حداقل پاسخ: 

 چه دروسی می باشد؟ دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید -16 

 
موجود می  دانشکده ها /(www.pooyesh.ac.irدروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه )پاسخ:

 .باشد

 حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.- 17 

 

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته دو پاسخ:

 ترم( می باشد . 8سال )  4 ترم( و برای کارشناسی پیوسته4سال)

 در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

 معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟ -18 

 

 ورود به تحصیالت دانشگاه دروسی را دردانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد در صورتی که دانشجو قبل ازپاسخ:

تشابه  %80می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل  باشد گذرانده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،تأیید

به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . الزم به ذکر است نمره درس مورد نظر 

 .کمتر باشد1٢اسی نباید از برای مقطع کاردانی و کارشن
 

 

 

http://www.pooyesh.ac.ir)/
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 اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟ -19 

 

ترم در موارد  1طبق آیین نامه و ترم 1اخذ دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه پاسخ:

ترم در مواردخاص استفاده از ٢ترم طبق آیین نامه و  ٢خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ

 مرخصی هستند.

 تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟ -20 

 واحد 6حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسیپاسخ:  

 می باشد؟برنامه کالسهای درسی در چه روزهایی  -21 

 می باشد.19:30صبح و پایان کالسها  30/8هفته بوده و ساعت شروع کالسها  دراولویت تشکیل کالس سه روز پاسخ: 

 سواالت متداول مربوط به امورمالی

 دانشجویان چه تسهیالتی از دانشگاه می توانند اخذ کنند )وام( مبلغ آن چقدر است و باز پرداخت آن چگونه است؟-1 

 

پاسخ: دانشجویان این موسسه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت  .1

 اریدر اختشهریه را به صورت وام  یالتیهر ساله تسه انیصندوق رفاه دانشجوتخصیص اعتبار برخوردار خواهند شد. 

کنند موظف هستند بعد از تمام شدن  یاستفاده م ییانشجود یکه از وام ها یانیدهد . دانشجو یقرار م انیدانشجو

در صورت وجود اعتبار  هر نیمسالکه در صندوق رفاهوام  .کنند اقدام یینسبت به بازپرداخت وام دانشجو التشانیتحص

همچنین  شروع میشود. بعد از فراغت از تحصیلچندین ماه  به صورت تقسیط، با باز پرداخت کهپرداخت می شود ، 

تقسیط شهریه تحصیل در طول دوران جهت اخذ تسهیالت بانکی ، برای بانک هاموسسه دانشجویان را به برخی از 

 معرفی مینماید. دانشجویی

 آیا تمام مبلغ شهریه هنگام ثبت نام باید واریز شود؟ -2 

 
امتحانات پایان هر نیمسال به صورت تقسیط پرداخت ، تا قبل از خیر، بعد از ثبت نام جهت پرداخت شهریه می توانپاسخ: 

 .نمود

 شرایط بررسی احراز ممتازین جهت تخفیف شهریه :  -3 

 

در شهریه ثابت بر اساس  % 100 رای داوطلبانی که معدل مقطع قبلی آنها جز معدلین رتبه برتر باشد تا سقفپاسخ: الف. ب

 مصوبه هیات امنا موسسه، تخفیف تعلق خواهد گرفت.

شهریه ثابت تخفیف تعلق خواهد % 100ب..بر اساس مصوبه هیات امنا موسسه، به دانشجویان ممتاز در هر سال تحصیلی تا 

 .گرفت

 معافیت تحصیلیسواالت متداول مربوط به 

 از چه تاریخي مشموالن وارد سن مشمولیت مي شوند؟ -1 

 
سـالگی مـی شـوند مشـمول 19سالگی تمـام مـی رسـند از اول مـاه تولـد کـه طـی آن مـاه وارد 18: تمام افراد ذکور ایرانی که به سن  پاسخ

 قـانون وظیفـه عمومی می گردند 

 
لیت ، فارغ التحصیل،انصراف، ترك تحصیل یا اخراج مي شوند چه مدت حداكثر زمان معرفي مشموالني كه پس از سن مشمو-2

 مي باشد؟

 
 : از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند. فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند پاسخ
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 یا دانشجویان انصرافي حق تحصیل مجدد رادارند؟آ .3 

 

بـار مـی تواننـد از تحصـیل انصـراف و مجـددا بـا پذیرفتـه شـدن 1:بلی . مشموالن در طی مدت تحصیل از دیپلم تـا دکتـری صـرفا پاسخ

انصـراف قبـل از اتمـام سـنوات -٢. (قبـل از اعـزام بـه خـدمت)عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف -1در دانشـگاه بـه شرط : 

انصراف از تحصیل در مقطع ، بـا اخـذ مـدرک تحصـیلی پـایین تـر نبـوده -3بـوده باشـد یعنـی در سنوات ارفاقی نباشد .تحصـیلی مصـوب 

باشـد .(مـثال انصـراف از کارشناسـی پیوسـته بـا اخـذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجـاز تحصـیل همـان 

ن تـر بـه مشـمول تعلـق گرفتـه باشـد کـه در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصـیل مقطـع یعنـی مقطـع پـایی

 مقطـع جدیـد ،تکـراری نباشـد.(یعنی قـبال از ایـن مقطـع فـارغ التحصیل نشده باشد.-4وی بالمـانع مـی باشـد) 

 توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟ مشموالن فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان مي. 4 

 

:چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسـال از زمـان فـارغ التحصـیل شـدن درمقطـع دیـپلم یـاپیش دانشـگاهی دردانشـگاه پذیرفتـه  پاسخ

 اعزام به خدمت ( قبل از)تحصـیل نخواهنـد داشـت  حقیکسـال  ازشدن بیش سـپری  درصورت و مجازبه تحصـیل خواهند بود شـوند

 شدن بیش ازسـپری  ،بعد از اعزام به خدمت لـیکن  ،میباشد نام در دانشگاه ثبت یا قطعی قبولی ،دانشـگاه ردپذیرفته شدن از  منظـور 

 نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و باالتر مالک می باشد متوسطه مانع عیکسـال ازتـاریخ فراغـت مقط

 دردانشـگاه ، آزمون بدون پذیرشتلقـی خواهـد شد و درمـورد  پذیرشسراسـری به منزلـه  درآزمونهای قبولی  اعالم زمان است بدیهی .

 .است پذیرش تاریخ  منزله به نام زمان ثبت نام 

 میشوند؟ از خدمت ترخیص آیاسربازان وظیفه اي كه به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه ها-5 

 
تـرخیص بـرای ادامـه تحصـیل  ترخیص ازخـدمت صـورت میگیـرد و و باالتر: درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطـع کارشناسـی  پاسخ

 درمقـاطع کـاردانی مجاز نمی باشد.

 
مـي شـوند آیـا مجـاز بـه نوان دارنـدگان مـدرك معـادل درمقطـع پـایین شـناخته عبه  ،دانشجویاني كه با انصراف ازتحصیل-6

 تحصـیل در مقـاطع بـاالتر مي باشند؟

 .داشت نخواهند تحصیل ادامه حق ضرورت دوره خدمت تاپایان خیر اینگونه مشموالنپاسخ:  

 آیا دانشجویان اخراجي مجاز به ادامه تحصیل هستند؟-7 

 ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند. :خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائمپاسخ 
 


