
 تعالیباسمه
 ورود دانشجویان نو در سؤاالتمتداول  موارد

 دانشگاه علم و فرهنگ:و جایگاه  ها، ميزان اعتبارویژگی -1

در مقاطع رشته تحصيلي  91در دانشجو  8500سال فعاليت مستمر آموزشي و بيش از  28با دانشگاه علم و فرهنگ، 

 رشته(؛6) و دکتراي تخصصيرشته( 54رشته(، کارشناسي ارشد )28رشته(، کارشناسي )3) کارشناسي ناپيوسته

هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. برخي از ويژگي بزرگترين مجموعه آموزش عالي غيردولتي کشور

 دانشگاه به شرح زير است:

هاي تنها پارک تخصصي در حوزه علوم و فناوريداراي هاي نسل سوم )کارآفرين( کشور؛ از جمله نخستين دانشگاه -

هاي نرم و صنايع فرهنگي دانشگاه علم و پارک علوم و فناوريتحت عنوان  ،نرم و صنايع فرهنگي در گستره ملي

زايي هاي نرم و اشتغالسازي فناوريتوسعه و تجاري در جهتبا در نظر گرفتن نيازهاي کشور  پارک ين)افرهنگ 

نمايد( و بنياد کسب و کار )از جمله اهداف اين فعاليت مي...  فرهنگ و هنر، صنايع دستي، گردشگري و در بخش

افزايي خودباوري و توانشکوفايي سازي براي و زمينه دانشجويانخالق و فعاليت مولد در ميان  ترويج تفکربنياد، 

 است( کسب و کارن در توسعه اجتماعي و گسترش مشارکت فعال آناو  هاي اقتصاديآنان در حوزه

با هدف  به دانشگاه علم و فرهنگ )اين خبرگزاري -تنها خبرگزاري علمي کشور  -خبرگزاري سيناپرس وابستگي  -

رساني صحيح، ارتقاء سطح آگاهي و دانايي جامعه نسبت به تحوالت علمي و فرهنگي در سطح کشور و جهان، اطالع

هاي کشور با محوريت معرفي واقعيات جامعه علمي ايران در ي و پيشرفتصريح، سريع و دقيق از رويدادهاي علم

  (کندالمللي فعاليت ميسطح بين

هاي پژوهشي ها و گروهها، پژوهشکدهافزاري پژوهشگاهافزاري و سختهاي نرممندي از توانمنديبهره -

م انساني و مطالعات اجتماعي، سينا، پژوهشگاه علوجهاددانشگاهي )نظير: پژوهشگاه رويان، پژوهشگاه ابن

هاي تحصيالت پژوهشکده توسعه تکنولوژي، پژوهشکده برق، پژوهشکده فرهنگ و هنر و ...( در برگزاري دوره

 هاي پژوهش محورها و ارائه الگوي آموزشتکميلي با هدف ارتقاء کيفي دوره

 سايمگو 2020ايران و رتبه يک نوآوري کشوري در رتبه بندي سال  10جهان،  660اخذ رتبه  -

ها و مراکز آموزش عالي کشور آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ در آزمون تحصيالت تکميلي دانشگاهدرخشش دانش -

 آموختگان در مقطع کارشناسي ارشددرصد دانش 30با ميانگين قبولي 

شهيد بهشتي  ،%5/21هاي دولتي )تهران در دانشگاه 1398ارشد سال شدگان کارشناسي درصد پذيرفته 48قبولي  -

 و ...( 4/14%

کنکور  30هاي کارشناسي ارشد توسط حائزين رتبه کمتر از هاي دورهتکميل بيش از ده درصد ظرفيت ورودي -

 سراسري

هاي کارشناسي دورهپذيرش بدون آزمون دانشجويان استعداد درخشان مقطع کارشناسي براي ادامه تحصيل در  -

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي مصوبنامهارشد و نيز دکتراي تخصصي درچارچوب آيين



هاي مشترک آموزشي بلندمدت و کوتاه مدت در قالب عقد قرارداد و المللي و برگزاري دورهورود به عرصه بين -

 MALARDALENتايلند،  AITمالزي،  USMو  UPM هايهاي همکاري آموزشي با دانشگاهتفاهمانامه

 اتريش IMCانگليس و  SHEFFIELDو   WARVIKسوئد،
 

  سطح علمی اعضای هيأت علمی: -2

اند و از رزومه علمي التحصيل شدههاي معتبر دولتي فارغاز دانشگاه علم و فرهنگ بيشتر اعضاي هيأت علمي دانشگاه

هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و انتشار مقاالت بااليي برخوردار هستند. رشد کمي و کيفي فعاليت

ISI هاي اخير شايان توجه است. در طي سال 
 

 شناسه کاربری و گذرواژه چيست؟  -3

 usc991517319شماره داوطلبي پشت سر هم و بدون فاصله   مثال: وusc991 عبارت  درجشناسه کاربري= 

  )ده رقمي( = کد ملي گذر واژه
 

 نام انجام شود؟باشد تا ثبت زمانیالتحصيلی مقطع قبلی چه تاریخ فارغ -4

 حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري 
 

 کدام گزینه انتخاب شود؟ "در حال سربازی"ر پذیرش غيرحضوری برای وضعيت نظام وظيفهد -5

وظيفه، نامه ترخيص نام، با مراجعه به اداره پذيرش و نظام، الزم است پذيرفته شده پس از ثبتحين خدمتدر گزينه 

 شود. از خدمت را دريافت نمايد تا پس از طي مراحل قانوني ،معافيت تحصيلي وي صادر 
 

ام گزینه انتخاب کد "وظيفه باقيمانده استدو ماه فرصت نظام"وظيفهدر پذیرش غيرحضوری برای وضعيت نظام -6

 شود؟

 مشمول گزينه 
 

 مدرک تحصيلی مقطع قبلی آماده نيست، برای پذیرش غيرحضوری به جای آن چه مدرکی بارگذاری شود؟ -7

 گرديدهالتحصيلي فارغجايگزين مدرک آموزش کشور،  سازمان سنجشنامي ثبت در دستورالعملالزم است فرمي که 

 موضوع پيگيري شود.در روز مراجعه حضوري تکميل و بارگذاري شود و در صورت داشتن مشکل،  است،
 

 انتخاب واحد برعهده دانشگاه است یا دانشجو؟ -8

با مسئوليت انتخاب واحد هاي بعدي از نيمسال و پذيردانتخاب واحد توسط دانشگاه صورت مي ،در نيمسال اول

 دانشجو خواهد بود.
 

 شود؟ ها از چه تاریخی شروع میکالس -9

  .رساني خواهد شداطالع سايت دانشگاهتمامي دانشجويان، از طريق وب نام حضوريثبتمرحله  پس از انجام
 

 شود؟برگزار میها چند روز در هفته کالس -10

سامانه جامع آموزشي دانشگاه  88تمامي دانشجويان، از طريق گزارش شماره  نام حضوريثبتمرحله  پس از انجام -11

 توانند برنامه درسي خود را مشاهده نمايند.ميدانشجويان )سيستم گلستان(، 
 



  :ها در شرایط شيوع بيماری کرونانحوه برگزاری کالس -12

( به صورت LMSمديريت يادگيري )سامانه  استفاده از انظري، ب – و نيز بخش نظري دروس عملي دروس نظري -

 خواهد شد.  خط( ارائهغيرحضوري )برخط/ برون

نظري که با نظر استاد درس و تأييد گروه  – دروس عملي، کارگاهي و آزمايشگاهي و نيز بخش عملي دروس عملي -

، درصورت مجاز بودن از سوي ستاد ملي دننداررا  (مجازيغيرحضوري ) آموزشي مربوطه، امکان ارائه به صورت

هاي بهداشتي به صورت حضوري برگزار خالي دانشگاه و رعايت پروتکلهاي ظرفيتمبارزه با کرونا، با استفاده از 

 شوند.مي

مجازي  صورت به ارشدهاي کارشناسي و کارشناسيدوره، طرح تحقيقي، طرح نهايي و ... براي سمينار، هدروس پروژ  -

 شود. ارائه مي
 

 ها مجازی است یا حضوری؟ های بعد از کرونا، کالسدر نيمسال -13

 گيري خواهد شد.به اقتضاي شرايط، تصميم
 

 چيست؟ شرایط تغيير رشته و گرایش -14

 زير شرايط داشتن با پيوسته کارشناسي و کارداني هايهدور دانشجوي :دوره کارشناسی نامه آموزشیآیین ٢٣ ماده

 .دهد گرايش يا رشته تغيير دانشگاه همان در تحصيلي ديگر گرايش يا رشته به گرايش يا رشته يک از تواندمي

 دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد گرايش يا رشته وجود (الف

 دانشگاه آموزشي شوراي تأييد با و مقصد و مبدأ آموزشي گروه موافقت( ب

 شده پذيرفته فرد آخرين نمره از ذيربط آزمايشي گروه سراسري آزمون در دانشجو اکتسابي هاينمره نبودن کمتر( ج

 کشور آموزش سنجش سازمان تأييد با پذيرش سال در و دانشگاه در گرايش يا رشته آن در

 باقيمانده مجاز درسنوات جديد گرايش يا رشته در دانشجو تحصيل ادامه امکان ( د

 .دهد گرايش يا رشته تغيير ماده، اين شرايط رعايت با تواندمي يکبار براي تحصيلي دوره هر در صرفاً دانشجو تبصره:

 غيرحضوري از روزانه، به شبانه از دولتي، به غيردولتي از باالتر، هايدوره به پايين هايدوره از رشته تغيير :٢٤ ماده

 .است مجاز آن برعکس ولي ؛است ممنوع حضوري و حضوري نيمه به

 در پذيرش که هاييرشته به باشدمي آزمون بدون طريق از دوره در وي پذيرش که دانشجويي رشته تغيير :تبصره

 .است ممنوع باشد، گرفته صورت سراسري آزمون طريق از آنها

 .است ممنوع ناپيوسته کارشناسي دوره در دانشجو رشته تغيير  :٢٥ ماده

 

 توضیحات تکمیلی تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته:

 را رشته تغيير امکان سبز کارنامه ارائه صورت در (تقاضا مورد رشته نمره سبشرايط )ک حايز اول ترم دانشجويان

 . داشت خواهند

 بايد ،ندارند ارائه براي مدرکي ولي د،اننموده کسبسراسري  آزمون در را تقاضا مورد رشته نمره که دانشجوياني -

 سازمان از محرمانه کارنامه دريافت از پس دانشگاه .نمايند تحصيل و نامثبت اول قبولي رشته در را اول نيمسال

 .بود خواهد مذکور دانشجويان درخواست پاسخگوي کشور آموزش سنجش



 بايد ،اندهننمود کسب را تقاضا مورد رشته نمره که دانشجوياني -

 موارد شوراي بررسي به را خود درخواست مربوطه امور انجام از پس و نمايند تحصيل قبولي رشته در نيمسال دو  -

 .نمايند ارايه نظر اعالم و بررسي جهت دانشگاه خاص

 تحصيل نيمسال دو از پس توانندمي ،اندهشد پذيرفته دانشگاه در تحصيلي سوابق با هايرشته در که دانشجوياني -

. نمايند ارائه نظر اعالم براي دانشگاه خاص موارد شوراي بررسي به را خود رشته تغيير درخواست، قبولي رشته در

 سوابق با آنها پذيرش که هاييرشته ساير به درخواست ارائه امکان فقط مذکور دانشجويان است ذکر شايان

 . داشت خواهند را است بوده تحصيلي

 دکتري و کارشناسي ارشد امکان تغيير رشته وجود ندارد. تحصيلي در مقاطع هاي آموزشي مصوب، نامهطبق آيين -
 

  :ی دیگرهادانشگاهشرایط انتقال به  -15

ي، در ها و مؤسسات آموزش عالهاي دولتي وجود ندارد، ولي براي انتقال به ساير دانشگاهامکان انتقال به دانشگاه

 هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درخواستنامهدرچارچوب ضوابط و آيين آموزشي مربوط،صورت موافقت گروه 

 شود.در شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح و تصميم گيري مي
 

 : ها به دانشگاه علم و فرهنگدانشگاهشرایط انتقال از سایر  -16

ر طي چهاوسته و ناپيوسته بعد از در مقاطع تحصيالت تکميلي امکان انتقال وجود ندارد. در مقاطع کارشناسي پي

نيمسال تحصيلي در مقطع کارشناسي ناپيوسته و  نيمسال تحصيلي ميهماني در مقطع کارشناسي پيوسته و دو

 داشتن شرايط تحصيلي مناسب، با موافقت دانشگاه مبدأ، درخواست انتقال در شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه

 شود.گيري ميمطرح و تصميم
 

  :هادانشگاهشرایط مهمان شدن در سایر  -17

تواند در چارچوب مقررات در صورت موجه تشخيص دادن درخواست دانشجو در گروه آموزشي مربوط، دانشجو مي

 ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي مهمان شود.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در ساير دانشگاه

 کاربردي و مجازي امکانپذير نيست. -ي، پيام نور، آزاد، علمي هاي دولتمهمان شدن دانشجو در دانشگاه
 

 التحصيلی: صورت داشتن دروس باقيمانده برای فارغدر مقطع تحصيلی باالتر، نام در شرایط پذیرش و ثبت -18

التحصيل ، فارغ1399ماه سال مهر 30 حداکثر تادانشجو بايد با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 

 نام در مقطع جديد را ندارد.شده باشد، درغير اينصورت امکان ثبت
 

 

 آیا دانشگاه در تكميل ظرفيت، پذیرش دانشجو دارد؟  -19

 پذيرد.از طريق تکميل ظرفيت دانشجو نمي علم و فرهنگ در هيچ مقطع تحصيلي خير دانشگاه
 

 آیا دانشگاه خوابگاه دارد یا خير؟ شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی چگونه است؟ -20

هاي فرهنگي اسامي برخي از خوابگاه -، دانشگاه خوابگاه ندارد. درصورت مراجعه به معاونت دانشجويي خير

 د.خصوصي در اختيار دانشجويان قرارداده خواهد ش

 

 
 



 شرایط تطبيق واحد چيست؟ -21

 اجرايي دستورالعمل براساس شده گذرانده درسي واحدهاي پذيرش و سازيمعادلنام و پذيرش نهايي، پس از ثبت

 .است پذيرامکان دانشگاه آموزشي شوراي مصوب
 

 برای اتمام دروس وجود دارد؟در نيمسال اول آیا امكان اخذ مرخصی باقيمانده،به دليل عدم اتمام دروس  -22

 سال جاري باشد.حداکثر تا پايان شهريور ماه  بايدالتحصيلي تاريخ فارغ خير،
 

 در نيمسال اول تحصيلی، آیا امكان اخذ مرخصی وجود دارد؟ -23

 با قبول مسئوليت توسط دانشجو. ، بله
 

 توان مرخصی گرفت؟در طول تحصيل، چند نيمسال می -24

 ود حداکثر پيوسته کارشناسي دوره در و نيمسال يک ناپيوسته، کارشناسي دوره در تحصيل، مجاز سنوات رعايت با

  نيمسال

 هزینه دوره و نحوه پرداخت آن: -25

جاز تحصيلي بدون بخش ثابت و متغير تشکيل شده است. شهريه ثابت تا پايان سنوات م شهريه تحصيلي از دو

 ست. تغيير خواهد بود، ولي شهريه متغير با توجه به رشته تحصيلي، نوع و تعداد واحد انتخابي دانشجو متفاوت ا

گردد و مابقي شهريه به صورت در هر نيمسال تحصيلي بخشي از شهريه در ابتداي ترم از دانشجو دريافت مي

قابل پرداخت است.  جامع آموزشي دانشگاه )سيستم گلستان( اقساط تا پايان نيمسال تحصيلي از طريق سامانه

 است. پاياني نيمسال تحصيلي و قبل از امتحانات حداکثر زمان تسويه حساب شهريه، 
 

 فاده از تخفيف در شهریه: شرایط است -26

دکتراي هاي کارشناسي ارشد و شدگان رتبه برتر کنکور سراسري و آزمونتخفيف در پرداخت شهريه به پذيرفته

 ورودي در هر نيمسال تحصيلي؛ دانشجويان مؤثر –تخصصي؛ دانشجويان ممتاز و نمونه؛ رتبه اول علمي هر رشته 

ر ددر پيشبرد اهداف علمي، پژوهشي، فرهنگي و ساير امور دانشگاه؛ دانشجوياني که موفق به کسب رتبه يا مقام 

يه نامه تخفيف در شهر؛ در چارچوب آييني و ورزشي شوندها و مجامع قرآني، علمي، پژوهشي، فرهنگي، هنرجشنواره

 شود.اعطا مي( )مصوب هيأت امناي دانشگاه

 شرایط وام دانشجویی:  -27

ق هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تسهيالت وام دانشجويي صندونامهتوانند مطابق با آييندانشجويان مي

استفاده نمايند. )براي اطالع از جزئيات به معاونت  الحسنه جهاددانشگاهيو صندوق قرض رفاه دانشجويان

 فرهنگي مراجعه شود.( -دانشجويي 
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 با آرزوی توفیق الهی


