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هزکش آهوسش الکتزونیکی -دانشگاه علن و صنعت ایزاى

پیطٍ اعالػیِ ضواضُ  1حَظُ هؼاًٍت آهَظضی زاًطگاُ ،هثٌی تط پصیطش زاًطدَ زض زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی زض همغغ واضضٌاسی اضضس ،تطای
ًیوسال اٍل سال تحصیلی  ،1391 -92تسیٌَسیلِ ضطایظ ٍ ًحَُ ثثت ًام ٍ ضطوت زض آظهَى ٍضٍزی ٍ ًیع ولیات ًحَُ تحصیل زض زٍضُ ّای
آهَظش الىتطًٍیىی ضا تِ اعالع زاٍعلثاى هی ضساًس:

الف -شزایط عووهی داوطلباى بزای شزکت در آسهوى
 -1هداظ تَزى تِ تحصیل ،هغاتك لَاًیي ػوَهی ٍ ضَاتظ آهَظش ػالی وطَض.
ً -2ساضتي هٌغ ازاهِ تحصیل تِ لحاػ ًظام ٍظیفِ تطای زاٍعلثاى شوَض( .زاضتي واضت پایاى ذسهت یا هؼافیت زائن).
 -3زاضتي هسضن واضضٌاسی هؼتثط اظ یىی اظ زاًطگاّْای زاذل یا ذاضج اظ وطَض هَضز تاییس ٍظاضت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍضی( .هساضن هؼازل لاتل لثَل ًوی
تاضٌس).

 -4فطاغت اظ تحصیل زض همغغ واضضٌاسی ،حساوثط تا .1391/6/31
 -5تٌاسة ضضتِ تحصیلی همغغ واضضٌاسی تا ضضتِ هَضز تماضا

(ضضتِ ّای تحصیلی واضضٌاسی هتٌاسة تا ضضتِ هَضز تماضا زض اعالػیِ ّای تؼسی اػالم ذَاّس ضس.).

 -6زاضتي سِ سال ساتمِ واض پس اظ فطاغت اظ تحصیل زض همغغ واضضٌاسی تا اضائِ هساضن هؼتثط.

ب -نحوه ثبت نام در آسهوى توسط داوطلباى
ثثت ًام زاٍعلثاى اظ تاضید  1391/5/21لغایت  1391/5/31اظ عطیك پایگاُ ایٌتطًتی هطوع آهَظش الىتطًٍیىی زاًطگاُ تِ آزضس http://vc.iust.ac.ir
هغاتك هطاحل ظیط اهىاى پصیط است:
 -1هطاخؼِ تِ پایگاُ ایٌتطًتی فَق الصوط ٍ اًتراب گعیٌِ ثثت ًام زض آظهَى واضضٌاسی اضضس.
 -2تىویل ٍ تاییس فطم ثثت ًام هغاتك ضاٌّوای هطتَعِ وِ زض ظهاى ثثت ًام زض پایگاُ فَق لطاض ذَاّس گطفت.
**تَضیحات تفصیلی هطتَط تِ حَظُ اهتحاًی ّط ضضتًِ ،حَُ زضیافت واضت ضطوت زض آظهَى ٍ سایط خعئیات ،اظ عطیك اعالػیِ ّای تؼسی ،حس اوثط تا یه ّفتِ
لثل اظ تاضید آظهَى ،اعالع ضساًی ذَاّس ضس.

ج -شرایط و کلیات آزمون
 -1آظهَى ٍضٍزی ،ضاس ساػت  9صثح ضٍظ پٌح ضٌثِ هَضخ  1391/6/16تا ّواٌّگی ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض زض هحل زاًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى تطگعاض هی
ضَز.

 -2هَاز آظهَى ،ضاهل زٍ سطی سَاالت :ػوَهی ٍ ترصصی هی تاضس وِ زض اعالػیِ ّای تؼسی تِ ّوطاُ ضطائة هطتَعِ ٍ تِ تفىیه ضضتِ اػالم ذَاّس
ضس.
 -3سَاالت ّط یه اظ هَاز آظهَى زض سغح همغغ واضضٌاسی ٍ هغاتك تا هٌاتغ ٍ هطاخغ هَضز تاییس ٍظاضت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌّاٍضی ،هی تاضس.

 -4تِ پاسرْای غلظً ،وطُ هٌفی تؼلك هی گیطز.
 -5اًتراب ٍ پصیطش ًْائی زاًطدَ ،اظ هیاى ضطوت وٌٌسگاى زض آظهَى ٍ تط اساس هدوَع اهتیاظ حاصل اظ آظهَى ٍ هصاحثِ (یا تطضسی سَاتك ػلوی ٍ اخطائی تِ خای

هصاحثِ) صَضت هی پصیطز.
 -6تطای ضضتِ ّائی وِ عثك ًظط گطٍُ آهَظضی هطتَعِ ،هصاحثِ تطگعاض هی ضَز ظهاى هصاحثِ ،عی اعالػیِ اذتصاصی ،تؼس اظ آظهَى ،اعالع ضساًی ذَاّس ضس.
 -7اساهی ًْائی پصیطفتِ ضسگاى ،اظ عطیك ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض ،اعالع ضساًی ذَاّس ضس.

د -توضیحاتی کلّی در خصوص دوره های آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت ایران
 -1زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی همغغ واضضٌاسی اضضس زاًطگاُ ،عثك همطضات ٍ آئیي ًاهِ ّای آهَظضی زٍضُ ّای واضضٌاسی اضضس ،هصَب ٍظاضت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌّاٍضی ٍ
ًیع ضَاتظ ٍ همطضات تحصیالت تىویلی زاًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى تطگعاض هی ضَز.
 -2پصیطش زاًطدَ زض ایي زٍضُ تِ صَضت آهَظش هحَض ذَاّس تَز .زاًطدَیاى آهَظش هحَضً ،یاظ تِ گصضاًسى پایاى ًاهِ ًساضًس.
 -3عثك آئیي ًاهِ آهَظضی زٍضُ واضضٌاسی اضضس ،تؼسازی اظ زاًطدَیاى آهَظش هحَض ،وِ تِ تطریص گطٍُ آهَظضی هطتَعِ ،حائع تَاًوٌسی ّای الظم تاضٌس هی تَاًٌس ضیَُ
تحصیل ذَز ضا اظ آهَظش هحَض تِ ضیَُ آهَظضی -پژٍّطی تغییط زٌّس.
 -4زاًطدَیاًی وِ ضیَُ تحصیل آًْا تِ آهَظضی -پژٍّطی تغییط هی یاتس هلعم تِ اذص ،اًدام ٍ گصضاًسى پایاى ًاهِ هغاتك لَاًیي ٍ ضَاتظ زاًطگاُ هی تاضٌس.
 -5والسْای زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی ػوستا تِ صَضت الىتطًٍیىی تحت ٍب تطگعاض هی ضَز .لىي تطای ّط زضس تِ تطریص استاز هوىي است چٌس خلسِ حضَضی ًیع
هغاتك تا تمَین آهَظضی هطوع آهَظش الىتطًٍیىی زاًطگاُ زض عَل تطم تطگعاض ضَز.
 -6هطخغ تطریص ٍ اػالم العاهی یا اذتیاضی تَزى ضطوت زض والسْای ّط زضس (اػن اظ والسْای الىتطًٍیىی ٍ حضَضی) استاز هی تاضس.

 -7اهتحاًات ولیِ زضٍس زض ّط ًیوسال تِ صَضت حضَضی تطگعاض هی ضَز ٍ حضَض زاًطدَ زض ولیِ اهتحاًات العاهی است.
 -8اهىاى استفازُ اظ ذَاتگاُ ،تغصیِ ٍ سطٍیس ّای ضفت ٍ آهس تطای زاًطدَیاى زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی تِ ّیچ ٍخِ ٍخَز ًساضز.
 -9زاًطدَیاى زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی هلعم تِ پطزاذت ضْطیِ ّای ثاتت ٍ هتغیط هغاتك هصَتِ ّیات اهٌای زاًطگاُ هی تاضٌس.
 -11تِ زاًص آهَذتگاى زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی ،هساضن ضسوی زاًطگاّی (گَاّیٌاهِ هَلت ،زاًطٌاهِ ٍ ضیع ًوطات) وِ زض آى لیس " آهَظش تِ صَضت الىتطًٍیىی" زضج هی
ضَز تؼلك هی گیطز.
 -11هساضن زاًص آهَذتگاى زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی ّواًٌس زٍضُ ّای حضَضی ،لاتل تطخوِ ٍ تاییس هی تاضس.
 -12هغاتك تا لَاًیي آهَظش ػالی وطَض ،تطای ازاهِ تحصیل زاًص آهَذتگاى زٍضُ ّای آهَظش الىتطًٍیىی زض هماعغ تاالتط ّیچ گًَِ هٌؼی ٍخَز ًساضز.
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