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 پردیس دانشگاهی 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 : ماموریت 

به منظور  آموزش الکترونیکیبا پذیرش دانشجو به صورت دوره های حضوری و   دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاهی پردیس 

های علوم و  وجود تنوع رشتهفراهم آوردن زمینه های جذب و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، و همچنین با توجه به توانمندی و 

 ه است. فنی و مهندسی تاسیس گردید

استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی شامل کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و اینترنت، لوح فشرده و نظایر آن به منظور 

در هزاره سوم تبدیل شده است و  این روش نوین به یکی از موثرترین و کار آمد ترین روش های آموزشی آموزش و یادگیری است.

اولین دانشگاه در به عنوان  دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران  در این راستا امکان آموزش از راه دور را به طور موثر فراهم می آورد.
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اقــدام بــه جــذب دانشــجوی کارشناســی بــا  آمـوزش الکترونیکـیبرگزاری دوره به صورت با  3131کشور  در سال 

نیــز  3131در بهمــن مــاه  .نمــود(E-Learning) اســتفاده از مزیــت هــا و ظرفیــت هــای آمــوزش الکترونیکــی

بـا بهـره  ً ارشـد بــرای اولیــن بــار در ایــران، ایــن مرکــز آموزشــی اقــدام بــه جــذب دانشــجویان دوره کارشناســی

نفـر دانشــجوی کارشناســی ارشــد مشــغول بــه  3201الکترونیکـی نمـود. در حـال حاضـر بیـش از گیـری از آمـوزش 

 .صیل شده اندحفارغ الت نفر در مقطع کارشناسی 450در مقطع کارشناسی ارشد و نفر  1414 تاکنونو  .تحصیــل مــی باشــند

با توجه به شیوه نامه  و دکتری  در مقطع کارشناسی ارشد 13بهمن سال  از نیز دانشگاهیپردیس دوره های حضوری در 

 در مقطع دانشجو نفر 3322در حال حاضر حدود .  می شودبرگزار  علوم، تحقیقات و فناوریمورد تائید وزارت پذیرش دانشجو 
تحصیل هستند به مشغول  دانشگاهیدر پردیس  دکتری در مجموعه رشته های فنی و مهندسی طعدر مقنفر  011کارشناسی ارشد و 

 تاکنونده می نمایند و استفاپردیس اصلی امکانات اموزشی و رفاهی  و دیگر علم و صنعت ایراندانشگاه  مجربکه از ظرفیت اساتید 
 .صیل شده اندحپردیس فارغ التاز این  نفر در مقطع دکتری 55در مقطع کارشناسی ارشد و نفر  3122

 

 دوره های بین الملل پردیس دانشگاهی:
شهریه غیرایرانی  اندانشجوی و خدمات آموزشی همزمان با برگزاری دوره های حضوری و الکترونیکی پردیس دانشگاهی، پذیرش

 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی غیرایرانی 52 تعداد 13-11در سال تحصیلی . و می گرددانجام در واحد پردیس دانشگاهی  پرداز
از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه،  لبنان و قزاقستان در  نفر 321مجموعا  دانشجوی غیرایرانی در مقطع دکتری تخصصی 51و 

 این دانشگاه پذیرش شده و در حال تحصیل می باشند. 
این دانشجویان  مقررات آموزشی وزارت عتف بوده و تقویم آموزشی الزم به ذکر است پذیرش دانشجوی غیرایرانی مطابق ضوابط و

 می باشد.دانشجویان ایرانی همانند 
 

 اهم اهداف:

 رشد فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تحصیالت تکمیلی با تکیه بر منابع مالی غیر دولتی 

 معتبر دنیا ایجاد دوره های مشترک تحصیالت تکمیلی جهت رشد تعامالت بین المللی با دانشگاهها 

 الملل جذب دانشجویان از سایرکشورها به منظور توسعه فعالیتهای دانشگاه در سطح بین 

 

 مقاطع تحصیلی:

 دوره های حضوری( کارشناسی ارشد و دکتری( 

 دوره های آموزش الکترونیکی(د کارشناسی ارش( 

 

 آموزشی: قوانین و مقررات

در دوره های حضوری و الکترونیکی بصورت خودگردان و دریافت شهریه اجرا دوره های آموزشی پردیس دانشگاهی نظر به این که 

 ه این قوانین اشاره می گردد:دقوانین و مقررات خاصی نیز دارد که ذیال به بخش عم ،می گردد و عالوه بر قوانین و مقررات دانشگاه
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 باشد. ذ واحد منطبق با قوانین دانشجویان روزانه میخقوانین و مقررات ثبت نام و ا 

  ،عدم ثبت نام برای  در صورت هر نیمسال تحصیلی ثبت  نام نماید.در هر دانشجو موظف است تا پایان دوره تحصیلی
 دانشجو حکم عدم مراجعه صادر می گردد.

 .دانشجویان مشابه دانشجویان روزانه می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند 

  پردیس جهت تشکیل کالس دوره های حضوری طبق مقررات دانشگاه در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان
 نمایند.می  مستقل، دانشجویان با دانشجویان روزانه و در طول هفته در کالسهای روزانه شرکت 

 شهریه ثابت را پرداخت نماید. می بایست دانشجو در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی 

  مطابق در ابتدای هر ترمتحصیل در پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران مستلزم پرداخت کامل شهریه هر ترم ،
میزان شهریه ثابت و متغییر تعیین شده برای هر دانشجو تا آخر دوره  با تعرفه های مصوب هیات امنای دانشگاه می باشد.

 مل افزایش نمی شود.ثابت است و شا

  به دانش آموختگان دوره های پردیس دانشگاهی، مدارک مرسوم دانشگاهی )گواهینامه، دانشنامه، ریز نمرات( مورد تائید
 دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعلق می گیرد.

  برای دوره  "دیس دانشگاهیپر"مدرک تحصیلی دانش آموختگان تحت نام دانشگاه علم و صنعت ایران و با قید عبارت
 صادر می شود. برای دوره های الکترونیکی  "بصورت آموزش الکترونیکی"های حضوری و عبارت 

  به لحاظ قوانین و مقررات عمومی و آموزش عالی کشور،  فارغ التحصیالن دوره های پردیس دانشگاهی  همانند دوره های
 ستخدام در سازمانهای دولتی و خصوصی و ترجمه مدارک تحصیلی را دارند.روزانه، امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، ا

 ،یارانه غذای دانشجویی و غیره برخوردار  دانشجویان پردیس دانشگاهی از خدمات رفاهی از قبیل خوابگاه ، وام تحصیلی
و مرکز اسناد و مدارک علمی  و کمک آموزشی مانند کتابخانه، مرکز رایانه نمی باشند. لیکن می توانند از امکانات آموزشی

شخصی و طبق  هزینه و همچنین از امکانات رفاهی موجود مانند رستوران، مجتمع ورزشی، ... به هزینه بدون پرداخت

 . مقررات دانشگاه استفاده کنند

 رعایت کلیه مقررت و آئین نامه های آموزشی و انضباطی دانشگاه میباشند دانشجویان در طول دوره ملزم به. 

 حذف اضطراری، حذف از جمله درخواستهای گواهی اشتغال به تحصیل،  پردیس ارائه بخشی از خدمات آموزشی دانشجویان
 انجام می شود.دانشکده ها  در موجه، مرخصی تحصیلی

  از کمیته منتخب و...  و نظارت برروند وکیفیت  خاصپذیرش، ثبت نام ترم، ارایه خدمات آموزشی از جمله درخواستهای
 پردیس می باشد. اداره آموزش بعهده  رای دوره هااج

 

 : وظایف پردیس

  نظارت بر روند وکیفیت اجرای دوره ها 

 تشکیل کالسها/ حضور منظم اساتید / کالسهای جبرانی و حل تمرین 

  خدمات آموزشی ارایه شده از سوی دانشکده نظارت بر 

 ( جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه ارایه شیوه ها/ دورهای جدید ) دوره مشترک/  تاسیس شعبه.../ 
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.0411-0410سال تحصیلی جدول شهریه های    

 :شهریه دوره های حضوری الف : 

دانشجویان شاغل به تحصیل میبایست با پرداخت شهریه ثابت و متغییر مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاه در اول هر ترم تحصیلی 
 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. 

 

 شهریه مقطع کارشناسی ارشد: : 1جدول 

 

 نیمسال ( برای هر نیمسال تحصیلی 4دانشجویان ممتاز در طول مدت)  –: شهریه دوره کارشناسی ارشد 2جدول 

 توجه:
فرد در صورت دارا بودن شرایط بر اساس آئین نامه اجرایی دانشجویان ممتاز، شهریه دانشجویان ممتاز در جدول باال صرفا برای هر 

 محاسبه خواهد شد. 3ترم قابل اعمال میباشد. مازاد بر آن مطابق جدول  1مصوب هیات رئیسه دانشگاه، برای حداکثر 

 

 

 

 

 شهریه ثابت هر نیمسال )ریال(

 شهریه متغییر به ازای هر واحد )ریال(

 دروس جبرانی عملی دروس جبرانی نظری سمینار و پایان نامه دروس عملی دروس نظری

4004440444 ۵08040444 002440444 802440444 008440444 400440444 

 رتبه

شهریه ثابت هر 

 نیمسال )ریال(

 شهریه متغییر به ازای هر واحد )ریال(

 دروس جبرانی عملی دروس جبرانی نظری سمینار و پایان نامه دروس عملی دروس نظری

 000.40444 200040444 04440444. ۵04040444 401840444 000.440444 نفر اول

 000440444 001240444 000.40444 ۵00840444 400040444 0004440444 نفر دوم

 400240444 00۵140444 002040444 0۵240444. ۵00040444 4002440444 نفر سوم
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 : مقطع دکتری:0جدول 
 

 

الکترونیکیشهریه دوره های  ب :  

 شهریه مقطع کارشناسی ارشد: : 1جدول 

 :ثر سه نیمسال( کشهریه دانشجویان ممتاز الکترونیکی در طی )حدا: 2جدول

دانشجویان ممتاز در جدول باال صرفا برای هر فرد در صورت دارا بودن شرایط بر اساس آئین نامه اجرایی دانشجویان شهریه  توجه:

 محاسبه خواهد شد. 3ممتاز، مصوب هیات رئیسه دانشگاه، برای حداکثر سه ترم قابل اعمال میباشد. مازاد بر آن مطابق جدول 

شهریه ثابت هر نیم 

 سال )ریال(

)ریال(شهریه متغییر به ازای هر واحد   

 سمینار و پایان نامه دروس عملی دروس نظری

14.08440444 ۵08040444 002440444 1002440444 

 شهریه ثابت هر نیمسال )ریال(

 شهریه متغییر به ازای هر واحد )ریال(

 سمینار پایان نامه )هر واحد( جبرانی دروس عملی دروس نظری

180۵440444 200440444 002440444 10.440444 008440444 002440444 

 رتبه
شهریه ثابت هر نیمسال 

()ریال  

 شهریه متغییر به ازای هر واحد )ریال(

 سمینار پایان نامه )هر واحد( جبرانی دروس عملی دروس نظری

 10.440444 108۵40444 0440444 10.440444 101۵40444 800440444 نفر اول

 202440444 200040444 101240444 202440444 10.140444 100.440444 نفر دوم

 20۵.40444 001240444 102040444 20۵.40444 100440444 1۵0.440444 نفر سوم
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 برنامه های جاری:

  تقاضامحور از طریق همکاری با دانشگاههای معتبر بین المللیارایه دوره های مشترک: 

o ENSAM فرانسه (Dual Degree Program) 

 رشد فناوری و کار آفرینی 

 ارتقا جایگاه دانشگاه در سطح بین المللی 

 تمرکز برجذب دانشجویان بین المللی 

  کمک موثر ارتقا سطح تعامالت بین المللی 

 ف برای برنامه ششم توسعه کشور می باشد.موارد فوق اولویت های وزارت عت

 اطالعات تماس:
  :آدرس سایت دوره های حضوری

 http://campus2.iust.ac.ir 
 :پست الکترونیکی 

 Campus2@iust.ac.ir 

  :44012043 -203تلفنهای تماس 

 

 :آدرس سایت دوره های الکترونیکی

http://ir.vust    

 02223343 کوتاه: پیام شماره 

 الکترونیکی: پستeleamin@iust.ac.ir 

 203-44021202: تلفن  

 44012510: نمابر 
دانشگاه علم و صنعت  –خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران  –خیابان هنگام  –میدان رسالت  –آدرس دفتر مرکزی و آموزش پردیس دانشگاهی : تهران 

 طبقه همکف دانشکده فناوری های نوین -ایران

http://campus2.iust.ac.ir/
http://campus2.iust.ac.ir/
mailto:Campus2@iust.ac.ir
mailto:Campus2@iust.ac.ir
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