
 پرسش های متداول

 آیا اسعال گْاُی پضؽکی تَ ُوشاٍ تقیَ هذاسک تشای داّطلثاى غیش ایشاًی هقین ایشاى ضشّسی اعت؟  .1

 .خیش ـ داّطلثاى غیش ایشاًی هقین ایشاى هی تْاًٌذ گْاُی پضؽکی خْد سا تؼذ اص پزیشػ قطؼی اسائَ ًوایٌذ

 اًجام هی ؽْد؟ 3ّ  2دس دّ ًْع  95-96آیا پزیشػ تشای عال تحصیلی  .2

 ) تا پشداخت ؽِشیَ تحصیلی( اًجام هی ؽْد. 3فقط تَ صْست ًْع  95-96خیش ـ پزیشػ تشای عال تحصیلی 

دس ؽیٍْ ًاهَ، تشای داّطلثاى غیشایشاًی هقین ایشاى کَ هتقاضی سؽتَ ُای  3هٌظْس اص هؼذل ُای رکش ؽذٍ دس تؼشیف گشٍّ ًْع  .3

  هؼذل کل دیپلن اعت یا پیؼ داًؾگاُی؟کاسؽٌاعی ُغتٌذ، 

 .هٌظْس اص هؼذل ُای رکش ؽذٍ دس ؽیٍْ ًاهَ تشای هتقاضیاى سؽتَ ُای کاسؽٌاعی، هؼذل کل پیؼ داًؾگاُی اعت

تشای هتقاضیاى غیش ایشاًی ای کَ دس هشاکض آهْصؽی ایشاى تحصیل کشدٍ اًذ، اسائَ ی کذام هذاسک ضشّسی اعت دیپلن یا پیؼ  .4

 داًؾگاُی؟

سائَ ی ُش دّ هذسک دیپلن ّ پیؼ داًؾگاُی تَ ُوشاٍ سیض ًوشات آى ُا کَ تا هِش آهْصؽگاٍ هحل تحصیل تأییذ ؽذٍ تاؽذ، تشای ا

 .هتقاضیاى غیش ایشاًی ای کَ اص هذاسط ایشاًی فاسؽ التحصیل ؽذٍ اًذ، جِت پزیشػ دس داًؾگاٍ الضاهی اعت

 گاُی هی تْاًٌذ هذاسک خْد سا اسائَ دٌُذ؟ آیا داّطلثاى ؽاغل تَ تحصیل دس دّسٍ ی پیؼ داًؾ .5

خیش ـ داّطلثاًی کَ دس دّسٍ ی پیؼ داًؾگاُی ؽاغل تَ تحصیل هی تاؽٌذ، هجاص تَ ؽشکت دس دّسٍ ی پزیشػ ًیغتٌذ ّ چٌاًچَ 

 .هذاسک خْد سا اسائَ ًوایٌذ تَ ػٌْاى ًقص هذسک هحغْب ؽذٍ ّ پشًّذٍ ی آًاى تشسعی ًخْاُذ ؽذ

 ک آهْصؽی ایشاى هی تْاًٌذ دس دّسٍ ُای هشکض آهْصػ صتاى فاسعی داًؾگاٍ ؽشکت کٌٌذ؟ آیا داسًذگاى هذاس .6

خیش ـ دّسٍ ُای هشکض آهْصػ صتاى فاسعی داًؾگاٍ، تٌِا تشای داّطلثاى غیش ایشاًی ای اعت کَ هذاسک تحصیلی خْد سا دس خاسج اص 

 .کؾْس اخز کشدٍ اًذ ّ آؽٌا تَ صتاى فاسعی ًیغتٌذ

 هٌظْس اص )ّضؼیت هالی تشای تحصیل( دس فشم پزیشػ چیغت؟  .7

ایي قغوت هشتْط تَ ّضؼیت هالی داّطلة، تشای پشداخت ؽِشیَ ُای آهْصؽی ّ سفاُی اعت. چٌاًچَ داّطلة اص عْی 

غیش ایي صْست هؤعغَ ای یا ؽشکتی تْسعیَ ؽْد، گضیٌَ تْسعیَ سا تایذ اًتخاب ًوْدٍ ّ هذاسک آى سا تَ پیْعت اسعال ًوایذ، دس 

 .تا اًتخاب یکی اص گضیٌَ ُای رکش ؽذٍ، ّضؼیت هالی خْد سا تشای پشداخت ؽِشیَ ُای تؼییي ؽذٍ اػالم هی کٌذ

 آیا پشداخت ؽِشیَ ُای سفاُی الضاهی اعت؟ .8

 .خیش ـ چٌاًچَ داّطلة اص خْاتگاٍ ّ دیگش اهکاًات سفاُی اعتفادٍ ًکٌذ، اص پشداخت ُضیٌَ ُای سفاُی هؼاف هی ؽْد

 آیا داّطلثاًی کَ هذسک کاسداًی داسًذ هی تْاًٌذ دس سؽتَ ُای کاسؽٌاعی داًؾگاٍ ؽشکت کٌٌذ؟ .9

تلَ ـ داّطلثاًی کَ هذسک کاسداًی داسًذ هی تْاًٌذ دس سؽتَ ُای کاسؽٌاعی ؽشکت ًوایٌذ. اها پزیشػ داًؾگاٍ تشای آًاى اص هقطغ 

َ تا تشسعی هذسک کاسداًی داّطلة، تؾخیص دُذ کَ اهکاى تطثیق ّاحذ کاسؽٌاعی خْاُذ تْد ّ پظ اص پزیشػ، چٌاًچَ گشٍّ هشتْط

ّجْد داسد، ّاحذ ُای گزساًذٍ ؽذٍ هؼادل عاصی خْاُذ ؽذ دس غیش ایي صْست، داّطلة تایذ کل ّاحذ ُای دّسٍ ی کاسؽٌاعی سا 

 .تگزساًذ

 آیا اسائَ ی هذسک کاسداًی تشای فاسؽ التحصیالى دّسٍ ی کاسداًی، کافیغت؟ .11

اسائَ ی کپی هذاسک دیپلن ّ پیؼ داًؾگاُی)دس صْست گزساًذى ایي دّسٍ( تَ ُوشاٍ سیض ًوشات، تشای فاسؽ التحصیالى دّسٍ ی  خیشـ

 .کاسداًی ػالٍّ تش هذسک کاسداًی ّ عایش هذاسک الصم، الضاهی اعت

 آیا داًؾجْیاى عال آخش دّسٍ ی کاسؽٌاعی هجاص تَ ؽشکت دس فشاخْاى پزیشػ ُغتٌذ؟ .11

فاسؽ التحصیل هی ؽًْذ هی تْاًٌذ هذاسک خْد سا اسعال  31/6/95تاسیخاّطلثاى عال آخش دّسٍ ی کاسؽٌاعی کَ حذاکثش تا تلَ ـ د

ًوایٌذ ّ تَ جای اسائَ ی هذسک کاسؽٌاعی، اخز گْاُی اؽتغال تَ تحصیل اص آهْصػ داًؾگاٍ هحل تحصیل خْد تا رکش هؼذل ّ تؼذاد 

 .سیض ًوشات، الضاهی اعت ّاحذُای گزساًذٍ ؽذٍ تَ ُوشاٍ کپی



 اّلیَ هْظف تَ پشداخت ؽِشیَ هی تاؽٌذ؟ ًام ًْیغیٌُگام  3آیا پزیشفتَ ؽذگاى ًْع .12

آهْصؽی ًیوغال اّل تحصیلی، تش حغة ًْع ثاتت اّلیَ هْظف تَ پشداخت ؽِشیَ ی  ًام ًْیغی، ٌُگام 3تلَ ـ پزیشفتَ ؽذگاى ًْع

قطؼی تشحغة تؼذاد ّاحذ ُای  ًام ًْیغیّ ؽِشیَ هتغیش آهْصؽی، ٌُگام  سؽتَ ّ هقطغ تحصیلی پزیشفتَ ؽذٍ خْد هی تاؽٌذ

هلضم تَ داًؾجْیاًی کَ توایل داسًذ اص خذهات سفاُی داًؾگاٍ اعتفادٍ ًوایٌذ،  اًتخاتی دس ُش ًیوغال تحصیلی هحاعثَ خْاُذ ؽذ.

 .ذ تْدٌقطؼی خْاُ ًْیغی امًتؼذ اص پشداخت ؽِشیَ ُای سفاُی، 

 قطؼی تَ داًؾگاٍ هشاجؼَ ًوایٌذ ؟ ًام ًْیغیاى هی تْاًٌذ فقط تشای آیا پزیشفتَ ؽذگ .13

اّلیَ، تَ هؼٌی اًصشاف آًاى تلقی گشدیذٍ ّ هشاحل پزیشػ  ًام ًْیغیخیش ـ ػذم هشاجؼَ ی پزیشفتَ ؽذگاى دس هِلت هقشس تشای 

 .قطؼی دس هْسد آًاى اًجام ًخْاُذ ؽذ

 قغ اعت؟صهاى ًام ًْیغی اّلیَ ّ ًام ًْیغی قطؼی چَ هْ .14

ًام ًْیغی اّلیَ پزیشفتَ ؽذگاى دس اسدیثِؾت هاٍ هی تاؽذ ّ ًام ًْیغی قطؼی ّ آغاص تَ تحصیل پزیشفتَ ؽذگاى، هٌْط تَ گزساًذى 

هشاحل پزیشػ ًِایی دس ّصاست ػلْم ّ اخز ّ اسائَ ی سّادیذ تحصیلی اعت. تذیِی اعت ایي سًّذ پظ اص اًجام ًام ًْیغی اّلیَ آغاص 

 .خْاُذ ؽذ

 

 


