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 كارشناسيمقطع واحد رايگان در  61استفاده از تسهيالت نامه نآيي

 اصفهاندانشگاه صنعتي  در 
 

 

 وانتافزايش های مختلف دانشگاهي در راستای كارشناسي با رشته دورهبرتر آوردن امکان آشنايي دانشجويان فرآهم ظور ه منب

 « اصفهاندر دانشگاه صنعتي  كارشناسي مقطعواحد رايگان در  61استفاده از تسهيالت »نامه آيينپذيری دانشجويان، اشتغال

 شود. ميو ابالغ طبق مواد ذيل تدوين 

 

  تکميل و را درخواست خود سامانه گلستان،مراجعه به  يد بابا، نامهاين آيينمندرج در الزم و واجد شرايط  دانشجوی متقاضي

اين درخواست پس از بررسي و تاييد صالحيت آموزشي از طريق . كندريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي ارسال برنامه مديريتبه 

 . شودشجو ارجاع ميگلستان به اداره كل آموزش جهت اعمال شرايط تحصيلي و اطالع رساني به دان سامانه

 

تسهيالت گذراندن  ازمجازند  ،زير باشند شرايطدارای يکي از  زمان درخواستدر های كارشناسي كه دانشجويان دوره  ـ1ماده 

 سنواتدر  ،التحصيليمازاد بر سقف تعداد واحد تعيين شده برای فارغاز مجموع دروس ارائه شده در دانشگاه،  واحد رايگان 61

مند بهره ،(دانشگاه صنعتي اصفهان های تحصيلي كارشناسينامه آموزشي دورهمه اجرايي آيينناشيوهمجاز تحصيلي )بر اساس 

 . شوند

پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها،  (الف

 های شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذيربط بيشترانحراف معيار از ميانگين نمره 5/2، آموزش كشور به تأييد سازمان سنجش

 .باشد

  ش.ه تأييد وزارت آموزش و پروربآموزی های علمي دانشز المپيادكشوری ا هایمدالدارندگان  (ب

 .وزشيريزی و ارتقاء كيفيت آممديريت برنامه أييدبه ت دانشجويي كشوری و جهاني از مسابقات علميبرتر های رتبهدارندگان  پ(

 .هاهر يك از جشنواره دبيرخانه تأييده ارزمي و رازی در مرحله كشوری بهای خوبرگزيدگان رتبه اول جشنواره (ت

دانشکده ورودی برتر در بين دانشجويان هم %5به لحاظ معدل كل جزو ، تحصيلي چهارم لساپايان نيم كه دردانشجوياني  (ث

 خود باشند.

 

 .است يتحصيلالزمان فارغتحصيل تا  چهارمسال از پايان نيم، ارائه درخواست یبرا يمهلت زمان  ـ2ماده 

 

يا باشد  61دارای معدل كمتر از التحصيلي فارغدر زمان  ،تدانشجوی پذيرفته شده جهت استفاده از اين تسهيالاگر  -3 ماده

اخذ شده را های مازاد دانشکده خود نباشد، بايد شهريه واحدورودی همبرتر در بين دانشجويان  %5جزو  ،لحاظ معدل كلبه 

 ضوابط و مقررات دانشگاه پرداخت كند. مطابق

 

يکي ، در صورت ثبت نام در باشند 6موضوع ماده دارای يکي از شرايط الف تا ث كه های كارشناسي دانشجويان دوره -4 ماده

واحد رايگان از مجموع  22 گذراندن تسهيالت ازنامه با رعايت ساير مواد اين آيينتوانند های فرعي مصوب دانشگاه، ميدوره

 دروس ارائه شده در يکي از واحدهای دانشگاه استفاده كنند. 
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 اصفهانصنعتي  آموزشي دانشگاهبه تصويب شورای  6931اسفندماه  61 ماده در  تاريخ 5نامه مشتمل بر اين آيين ـ5 ماده

 .االجراستالزمتاريخ اين رسيد و از 




