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 کارشناسی ارشد ناپیوسته ضوابط و آیین نامه

 
در  98-99سال تحصيلي ناپيوسته  ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد

 .نمايدزير جلب ميمربوطه به شرح  گزيده آيين نامه به توجه پذيرفته شدگان محترم را ،نخستين موسسه آموزش عالي كشور

به آدرس  خوارزمي شايان ذكر است كه كليه ضوابط و مقررات آموزشي در سايت تحصيالت تکميلي دانشگاه

pgeducation.khu.ac.ir باشددر دسترس مي. 

 

 (و پس از آن 9397-98دانشــجویان ورودی سال تحصیلی گزیده آیین نامه کارشناسی ارشد )برای 
مقطع كارشناسي ارشد به شرح زير است. بديهي است كليه مصوبات شوراي آموزشي و نکته: خالصه آيين نامه آموزشي 

كند مالک تحصيالت تکميلي دانشگاه كه موارد ديگري را به اين آيين نامه و يا ساير آيين نامه هاي پيوست اضافه مي

 عمل خواهد بود.

 

 .پذير استبار امکانيكآموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً . 5ماده 

دسات نيااوردن   دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه ياا باه   تبصره.

نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزيناه درس مطااب    

 تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه است.

  

 هاي تحصيلي حضوري الزامي است.حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درسِ دوره . 6 ماده

جلسات كالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، غيبت  11/3اگر دانشجو در درسي بيش از  تبصره.

و موجه تشخيص كند، نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشج

 شود. هاي آن نيمسال حذف ميداده شود، آن درسِ صفر، از مجموع درس

 

پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو هيئت علمي يا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور،  .7ماده 

 شود. هاي كالسي و نتايج امتحانات ارزشيابي ميشركت در فعاليت

 هاي نظري الزامي است.سبراي دربرگزاري آزمون كتبي تبصره. 

 

سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود اسات و باا اتماام سانوات مجااز، امکاان تحصايل در آن دوره از         .8ماده 

 شود.  دانشجو سلب مي

 باسـنناد  ، منوط به تأيياد مراجاع قاانوني دانشاگاه اسات.     «در سنوات مجاز»ادامه تحصيل دانشجويِ مشروط  تبصره.

ادامه تحصیل دانشـجویی  و چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با بازگشت ، دانشگاه مصوبه هیات امناء

ی ) نرسیدن میانگین کل واحدهایا محروم از تحصیل  آموزشی )دو ترم مشروطی(که طبق آیین نامه اخراج 
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)شهریه پـرداز( مـی توانـد    ، موافقت نماید دانشجو بصورت نوبت دوم شده (91گذرانده بدون پایان نامه به 

 .ادامه تحصیل دهد

 

 سال است.  2نيمسال يا  4مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  .99ماده 

. درصورتيکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو 1تبصره 

 نيمسال افزايش دهد. 

هاا ددولتاي و   هاي آموزشي و در كليه دانشگاهزمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليه شيوه. تحصيل هم2تبصره 

 غيردولتي( ممنوع است. 

. دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غير موجه درس به تشخيص موسسه يا عدم كساب نماره   3تبصره 

پرداخت هزينه درس مربوطاه مطااب  تعرفاه مصاوب     قبولي در هر درس، براي انتخاب واحد مجدد آن درس، موظف به 

 هيات امناء است.

 

واحاد   1تا  4است كه از اين تعداد  32و حداكثر  28تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد، حداقل . 02ماده 

 صورت واحدهاي آموزشي است. مانده بهنامه و باقيمربوط به پايان

 هر نيمسال براي دانشجو الزامي است. واحد در  8انتخاب حداقل  .09ماده 

تبصره. در صورتي كه دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش 

عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب تعداد واحدهاي دانشجو از حدنصاب شود، آن نيمسال به

 شود. مي

 

هاا ددولتاي و   دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در همان دانشگاه ياا سااير دانشاگاه   « انتقال»يا « رشتهتغيير » .00ماده 

 غيردولتي( ممنوع است.

 

شود و حداقل نماره قباولي در هار درس    محاسبه مي 22نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا  .03ماده 

است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هار نيمساال تحصايلي     14است. ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  12

شود. سقف مجاز مشروط اعم از متاوالي ياا متنااوب، در دوره    باشد دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي 14كمتر از 

 نيمسال است.    2كارشناسي ارشد 

 

ييد استاد راهنما، مجاز است در حضاور هيئات   نامه و تأدانشجو پس از انجام كار تحقيقاتي خود و تدوين پايان. 01ماده 

 نامه خود دفاع كند.داوران از پايان

 

 شود:شرح زير انجام ميصورت كيفي و بهشود و ارزشيابي آن بهنامه در ميانگين كل محاسبه نمينمره پايان .05ماده 

 (14مردود دكمتر از  -
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 (19-22( و يا عالي د18-99/18(، خيلي خوب د11-99/11(، خوب د14 – 99/11قبول با درجه؛ متوسط د -

 

و موفقيات در دفااع از    14مالک دانش آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل  .06ماده 

 پايان نامه است.

باشد  14سي دوره كمتر از . چنانچه ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي در1تبصره 

شاود  به وي فرصت داده مي« با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي»اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يك نيمسال 

را احراز كرده است، ميانگين كل دوره را  14تا  12هايي كه در آن نمره بين واحد از درس 8تا مجدداً با انتخاب حداكثر 

 شود. برساند تا به وي اجازه دفاع از پايان نامه داده  14ان نامه به به استثناي پاي

تواند به دانشجويي كه به هر دليل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصيلي را به پاياان برسااند، برابار    . دانشگاه مي2تبصره 

 ضوابط فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را اعطا كند.

 نامه است.روز دفاع و كسب درجه قبولي از پايان آموختگي،. تاريخ دانش3تبصره 

 

-نامه مرتکب تخلف علمي دجعل، تقلب، كپيچنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين پايان .07ماده 

 شود. برداري و مانند اينها( شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج مي

احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجار باه ابطاال مادرک تحصايلي      تبصره. 

 صادر شده خواهد شد.

 

 :ثبت نام ضوابط مربوط به

از و ريزنمرات مقطع قبل را كه تحصيلي پس از پذيرش نهايي، دانشجو موظف است نامه درخواست تأييديه  -1

يا ارسال داده است، در اسرع وقت به آموزش دانشگاه مقطع قبل خود ارائه  دريافت كردهمسئول ثبت نام 

  .نمايد

مهم: دانشجويان بايد پيگيري الزم را براي ارسال تاييديه و ريزنمرات مقطع قبلي خود انجام دهند. در صورت 

 عدم ارسال اين مدارک، فارغ التحصيلي دانشجو انجام نخواهد شد.

فرم درخواست معافيت تحصيلي خود را كه در زمان تحويل مدارک،  فه الزم استنشجوي مشمول نظام وظيدا -2

اتمام تحصيل مقطع ي به همراه نامهست، بالفاصله پس از پذيرش نهايي از مسئول ثبت نام دريافت نموده ا

 +، جهت صدور معافيت تحصيلي ارائه دهد.12پليس مراكز قبل به 

      ديه و ريز نمرات و هم چنين معافيت تحصيلي مربوط به دانشجويان در صورت عدم وصول تايي: 0و9تذکر بند 

 از ثبت نام و انتخاب واحد در ترم دوم ممانعت خواهد شد، لذا ، م وظيفه حداكثر تا پايان ترم اولمشمول نظا

  ر به دانشگاه ارسال گردد.ردر موعد مقموارد فوق است دانشجو پيگيري نمايد تا  ضروري

 بودن اسکن مدارک ثبت نامي و تحويل آنها خواهد بود. و صحيح كامل پذيرش نهايي، منوط به  -3
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 دوره تحصیلضوابط مربوط 

در سنوات مجاز دانش آموخته شود و نياز به تمديد سنوات تحصيلي نتواند  19تبصره ماده دانشجويي كه براساس  -1

 خواست خود را به گروه آموزشي ارائه نمايد.واحد، دردارد الزم است حداكثر يك ماه قبل از شروع انتخاب 

ه انتخاب واحد در زمان ، نسبت بي طب  تقويم آموزشي در هر نيمسالدانشجو موظف است تا زمان دانش آموختگ -2

 ، به منزله ي انصراف از تحصيل خواهد بود . ؛ عدم انتخاب واحد در تاريخ مقرر، اقدام نمايداعالم شده

 ر اساس مصوبه هيات امنا( ميسر است.با پرداخت جريمه دب جو بعد از مهلت قانوني صرفاًانتخاب واحد دانش -3

 دانشجو هر گونه درخواست خود را مي بايست به گروه آموزشي خود ارائه داده و از كارشناس گروه پيگيري نمايد. -4

 ه قابل استناد مي باشد.تاييد كميسيون پزشکي دانشگا، حذف ترم و .... پس از گواهي پزشك، براي حذف واحد -1

دانشجوي مشمول، مي تواند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل صادر شده از اين دانشگاه به دانشگاه مقطع قبل،  -1

 مدرک موقت مقطع قبل خود را دريافت و به اين دانشگاه ارائه نمايد.

 

 صدور گواهی رتبه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:

 4ورودي هاي خود حائز رتبه اول تا سوم مي شوند و در سنوات مجاز دحداكثر -دانشجوياني كه بين همدانشگاه براي 

 نيمسال( دانش آموخته مي شوند، نسبت به صدور گواهي رتبه اقدام مي نمايد. 

مي شوند  نيمسال( دانش آموخته 4باشد و در سنوات مجاز دحداكثر  11دانشجوياني كه معدل كل آنها باالتر از  تذکر:

نيمسال( دانش  4از دانشجويان در سنوات مجاز دحداكثر  اشند. چنانچه در يك ورودي هيچ يكحائز رتبه باالتر مي ب

 نيمسال انجام خواهد شد.  1آموخته نشوند، رتبه بندي هر ورودي در 

گواهي رتبه اي تعل   نيمسال سنوات تحصيلي آنها به طول انجاميده است، هيچ 1به دانشجوياني بيش از تذکر مهم: 

  نخواهد گرفت. 

نفر باشد رتبه هاي  12تا  1نفر باشد صرفا رتبه اول، بين  1چنانچه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل تا  تذکر مهم:

 نفر و باالتر رتبه هاي اول تا سوم معرفي خواهد شد. 11اول و دوم و براي تعداد 

 

 ی درخشان در دوره تحصیلی دکترینامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاآیین
شوراي  21/3/1393نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ آيين

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اطالع و  18/4/93مورخ  11212/21هدايت استعدادهاي درخشان و ابالغيه شماره 

 ابالغ مي شود. 1394 -91ل تحصيلي موسسه هاي آموزش عالي مشمول، از ساها و -اجرا در دانشگاه

پژوهشي دوره روزانه  -دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي: 9ماده 

مورد تاييد وزارت آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و -محل تحصيل را به دانش –دكتري خود در هر رشته 

شوند( را -آموخته مي-ديا دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داخل كه تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش، دانش

 به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون و با رعايت شرايط زير اختصاص دهد:
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باالتر بدون احتساب نمره پايان نامه در و  11و باالتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل  11داشتن ميانگين كل  .1-1

هاي مذكور طب  دستور العمل مصوب شوراي -دوره كارشناسي ارشد ديا ميانگين همتراز شده هر يك از دوره

 نشگاه(.تحصيالت تکميلي دا

 (.18-22دفاع از پايان نامه با درجه عالي دنمره بين . 1-2

 متقاضي نگذشته باشد.آموختگي -بيش از دو سال از تاريخ دانش. 1-3

 1كسب حداقل امتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطاب  جدول ارزشيابي پيوست د 12. كسب حداقل 1-4

باشد. داشتن حداقل يك مقاله علمي -بخش امتيازات پژوهشي در زمان بررسي مدارک الزامي مي 1امتياز از رديف شماره 

مستخرج از پايان نامه. چنانچه متقاضي هنوز موف  به دفاع از پايان نامه خود نشده، مقاله ارائه شده    ISIياو پژوهشي 

 (.بايد در جهت رشته دانشجو باشد

 . احراز شرايط اختصاصي دانشگاه.1-1

 عالي آموزش مؤسسات و ها-دانشگاه غيرانتفاعي و روزانه هاي-دوره براي فقط -نامه-آيين اين طري  از پذيرش: 9تبصره 

 دانشگاههاي مجازي، غيرانتفاعي كاربردي، – علمي اسالمي، آزاد نور، پيام هاي-دانشگاه در ديگر عبارت به. باشد-مي

 به مجاز محور پژوهش و( خودگرداند الملل-بين هاي-پرديس ،(مجازيد الکترونيکي دوم، نوبت هاي-دوره در دولتي

 پذيرش براي منعي .نيستند درخشان استعداد آزمون بدون پذيرش براي مذكور هاي-نامه-آيين از استفاده

 روزانه هاي--دوره در پذيرش اخذ به مجاز تنهاد پذيرنده دانشگاه موافقت صورت در شده ذكر هاي-دوره التحصيالن-فارغ

 .ندارد وجود( باشند-مي غيرانتفاعي و

 پرداخت شهريه تحصيلي است. آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه بدون-پذيرش دانش :0تبصره 

بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به -تواند با رعايت شرايط مندرج در اين آيين نامه، فقط يك-دانشگاه مي :0ماده 

پذيرش حائزين شرايط اقدام نمايد. اسامي پذيرفته شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تاييد صالحيت 

 نام منوط به تاييد سازمان مذكور است.-ارسال شود و قطعي شدن ثبتعمومي به سازمان سنجش 

ي تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي -پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه در همان رشته :3ماده 

 پذير است.-دوره كارشناسي ارشد متقاضي به تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه امکان

 تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرش شده بر اساس اين آيين نامه، مجاز نيست.: 1ماده 

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مرتبط با آن بر عهده دانشگاه پذيرنده است و : 5ماده 

 ونت آموزشي وزارت خواهد بود.نظارت بر اجرا به عهده سازمان سنجش و شرح و تفسير مفاد آن بر عهده معا

به تصويب شوراي هدايت  21/3/1393اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش ماده و دو تبصره در تاريخ  :6ماده 

آيين نامه ارائه تسهيالت به " 8استعدادهاي درخشان در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين ماده 

( و تمام مصوبات مربوط 2/3/91/و مورخ 22314دابالغيه شماره  "مقاطع تحصيلي باالتربرگزيدگان علمي براي ورود به 

 1394-91ل تحصيلي شود و براي پذيرش دانشجو از سا-به پذيرش بدون آزمون برگزيدگان علمي در دوره دكتري مي

 الزم االجراست.
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در ارتباط با پذیرش بدون آزمون  61/61/6131ابالغیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب تاریخ 

 استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

موضوع آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره  18/4/1393مورخ  11212/21پيرو ابالغيه شماره 

خشان بازنگري و شوراي هدايت استعدادهاي در 21/11/93تحصيلي دكتري، اصالحات آيين نامه مذكور كه در تاريخ 

 تصويب شد براي اجرا ابالغ مي شود ، بديهي است ساير مفاد مندرج در آيين نامه كماكان به قوت خود باقي است.

دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي ا پژوهشي : 9اصالح ماده 

ل تحصيل را از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل و دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته مح

موردتاييد وزارت ديا دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داخل كه تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش ،دانش 

 آموخته شوند( را به صورت مازاد بر ظرفيت ، با رعايت شرايط زير، پذيرش كند:

 يخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد.: بيش از دو سال از تار1-1

 امتياز از فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و مصاحبه مطاب  جدول ارزشيابي پيوست. 12: كسب حداقل 1-2

دبدون احتساب نمره پايان نامه( در دوره كارشناسي  11در دوره كارشناسي و ميانگين  11: داشتن ميانگين كل 1-3

 هر يك از دوره هاي مذكور طب  دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه(.ارشد ديا ميانگين همتراز شده 

يا معادل آن در ساير آزمونها( قبل از آزمون جامع دكتري دمطاب   MCHEاز آزمون زبان د 12:كسب حداقل نمره 1-4

 با آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت(

از رديف هاي جداول ارزشيابي ، طب  دستورالعمل مصوب شوراي : نحوه امتيازدهي به داوطلبان در هر يك -1-1

تحصيالت تکميلي دانشگاه خواهد بود كه الزم است قبل از ثبت نام متقاضيان، از طري  فراخوان دانشگاه به اطالع 

 همگان برسد.

شرايط اقدام نمايد.  : دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين2اصالح ماده

اسامي پذيرفته شدگان بايد همراه با جدول تکميل شده ارزشيابي براي هر يك از داوطلبان ، توسط معاون آموزشي 

دانشگاه براي تاييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود و قطعي شدن ثبت نام منوط به تاييد سازمان مذكور 

 است.
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 نحوه محاسبه امنیازات پژوهشی -9جدول 

 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امنیاز

حداکثر 

 امنیاز

امنیاز  نحوه ارزیابی

 مکنسبه

مقاالت علمي ا پژوهشي دداخلي و  -1-1 9

 خارجي( مرتبط با پايان نامه

گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان  -1-2

 پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

برگزيدگي در جشنواره هاي علمي  -1-3

معتبر بين المللي خوارزمي ، فارابي ، رازي و ابن 

 سينا

 امتياز 42 امتياز 1

 امتياز 1ا هر مقاله تا 

ا گواهي ثبت اختراع بين 

 امتياز 1و داخلي تا  1المللي تا 

و بين  3ا برگزيدگي داخلي تا 

 امتياز 1المللي تا 

 

  امتياز 3مقاله تا هر  امتياز 1 -- مقاالت علمي ا ترويجي مرتبط با پايان نامه 2

مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر دداخلي  3

 يا خارجي(

  امتياز 1و داخلي  2خارجي تا  امتياز 4 --

  -- امتياز 4 -- تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4

 2و بسيار خوب تا  4عالي تا  امتياز 4 -- كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 1

 امتياز

 

   42 1 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه

 

 نحوه محاسبه امنیازات آموزشی -0جدول 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امنیاز

امنیاز  نحوه ارزیابی

 مکنسبه

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره  6

 كارشناسي دپيوسته و ناپيوسته(
 امتياز 1

مطاب  با دستورالعمل اجرايي شوراي 

 تحصيالت تکميلي دانشگاه
 

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره  7

 كارشناسي ارشد ناپيوسته دبدون نمره پايان نامه(

مطاب  با دستورالعمل اجرايي شوراي  امتياز 1

 تحصيالت تکميلي دانشگاه
 

و بيش نيمسال كارشناسي پيوسته  8بيش از  امتياز 3 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي 8

نيمسال كارشناسي ناپيوسته امتيازي  4از 

 ندارد

 

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  9

 ناپيوسته

  نيمسال امتيازي ندارد 1بيش از  امتياز 3

امتياز  4،  1تا  4امتياز ، رتبه  1،  3تا  1رتبه  امتياز 1 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 92

 2،  12تا  12امتياز ، رتبه  3،  9تا  1، رتبه 

 امتياز 1،  11تا  13امتياز و رتبه 

 

  4طب  جدول شماره  امتياز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 99
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   32 جمع

نيمسال و كارشناسي  9* رشته هايي كه طب  مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در دوره كارشناسي پيوسته  براي 

 تصويب شده اند ، با نظر كميته مصاحبه كننده مي توانندنيمسال  1ناپيوسته براي 

 

 

 

 

 

 

 امنیازات مصاحبه -3جدول شماره 

حداکثر  شاخص ارزیابی ردیف

 امنیاز

 امنیاز مکنسبه

طبق نظر کمینه مصاحبه 

 کننده

  امتياز 3 تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگوئي به سئواالت 90

  امتياز 3 كارآفرينيوسعت نظر ، نوآوري و  93

  امتياز 3 شخصيت ، متانت و نحوه تعامل 91

  امتياز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي 95

  امتياز 3 توانايي فن بيان و انتقال مطالب 96

راستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي امضاي  هم 97

 گروه

  امتياز11

  32 جمع
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 همنرازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -1جدول شماره 

 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

EQquivalent 

 

TOEFL 

IBT 

 

TOEFL 

computer 

 

TOEFL  

PAPER+ 

TOLIMO 

حداکثر 

 امنیاز

122-92 2/9-1 122-91 322-212 182-122 8 

89-81 9/1-1/1 91-81 229-232 199-111 1 

84-82 4/1-1 81-11 231-213 114-112 1 

19-11 9/1-1/1 11-11 212-191 149-121 1 

14-12 4/1-1 11-11 191-113 124-122 4 

19-11 9/4-1/4 11-41 112-112 499-411 3 

14-12 4/4-4 41-31 111-133 414-412 2 

19-12 9/3-1/3 31-29 132-113 449-421 1 

 

 بنیاد ملی نخبگان 

بنياد ملي نخبگان استان تهران نيز هر ساله فراخواني جهت بهره مندي از جوايز تحصيلي در قالب اطالعيه اي از طري  وبگاه بنياد 

ارائه مي نمايد. دانشجويان مي توانند با مراجعه به اين وبگاه ضمن مشاهده   tehran.bmn.irملي نخبگان استان تهران به نشاني 

 اطالعيه مذكور از ساير اخبار و اطالعات مرتبط آگاهي يابند. 

 راهنمای استفاده از سیستم گلستان

 لستان لطفا ازجهت استفاده از سيستم جامع دانشگاهي گدانشجويان عزيز از دو طري  ميتوانيد وارد سيستم گلستان شويد د

Internet Explorer 10 به باال استفاده نمائيد:) 

 ( شده  و در زير منوي آموزش وارد سامانه گلستان شويد.www.hu.ac.irخوارزمي د وارد سايت -1

 مستقيم وارد سيتم گلستان شويد. golestan.khu.ac.irيا اين كه از طري  آدرس  -2

( و رمز ورود به ماره داوطلبي خود را وارد نماييدبجاي * بايستي شد   khu981******نام كاربري دانشجويان ورودي جديد 

 مي باشد. khu982و براي ورودي بهمن  khu981نام كاربري ورودي مهر   سيستم شماره ملي مي باشد.

 مهم:

اين عدد براي ورودي هاي جديد سال  1398نشانه سال ورود شما ميباشد كه براي مثال در سال  911الزم به ذكر است اين سال

 تغيير خواهد يافت. 981به  98

 پس از ورود براي تکميل مدارک خود وارد قسمت پذيرش غيرحضوري شويد:
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و از اين تاريخ به بعد نام كاربري شما همين شماره  شماره دانشجویی خود را یادداشت نمودهبعد از اتمام ثبت نام غير حضوري 

 باشد.دانشجويي و رمز ورودتان همان كدملي مي

 مهم:

 خود را مي توانيد از منوي اطالعات جامع دانشجو مشاهده كنيد.در زمينه نمرات و وضعيت تحصيلي  كليه اطالعات

استفاده كنيد،  122ارائه به مركز خاصي داشتيد، ميتوانيد از گزارش در هر زماني اگر احتياج به ريزنمرات بدون مهر و امضاء براي 

در  13و  18و براي دريافت گزارش انتخاب واحد از گزارش هاي  428همچنين براي دريافت گزارش برنامه امتحاني از گزارش 

 زمان امتحانات استفاده كنيد.

 هاي دانشجو شهريه خود را پرداخت نمائيد.ر منوي پرداخت، زير بوديد مي توانيد از منوي شهريهاگر به هر دليلي بدهکا
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در نيمسال اول دانشگاه براي دانشجو انتخاب واحد انجام خواهد داد ولي از ترم دوم به بعد خود دانشجو بايستي انتخاب واحد  

 انجام دهد و اين كار از منوي ثبت نام و زير منوي ثبت نام اصلي صورت ميگيرد:

 

 

 

 حذف و اضافه نيز بايستي از منوي ثبت نام ، ترميم و زير منوي ترميم استفاده نمائيد.در زمان 

کارت ، درخواست فارغ النحصیلیو ... ،  تمدید سنوات، مرخصیبراي كليه درخواستهاي مشکالت آموزشي اعم از 

 بايستي از منوي پيشخوان خدمت استفاده نمائيد. دانشجویی
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 مهم:

 (Epolice.ir) سامانه درگاه خدمات الکنرونیک دانشجويان مشمول سربازي كه درخواست خروج از كشور دارند بايستي وارد 

 شده و در قسمت وظيفه عمومي درخواست خروج از كشور خود را ثبت نمايند.

 

 مهم:

 ما و همچنين صفحه اصلي برنامه بنا به هر دليلي كارشناسان سيستم گلستان اطالعيه هايي را روي صفحه اصلي اكانت ش

گلستان بارگذاري ميکنند، از اين رو الزم است بطور متوالي وارد سيستم خود شده و اگر اطالعيه اي وجود دارد آن را 

 كامال مطالعه كنيد.

  نيز از دانشجويان درخواست اشتغال به تحصيل خود را تا اطالع ثانوي از مسير ذيل ثبت نمائيد و به زودي اين درخواست

 پيشخوان خدمت انجام خواهد شد:

 

 مهم:

 دانشکده خود مراجعه نمائيد. آموزش به كارشناس دانشجويان عزيز براي تغيير رمز ورود خود حتماً


