
  

 پرسش و پاسخ درخصوص مسائل آموزشی

 چنانچه مدارک تحصیلی یا دیگر مدارک خواسته شده ناقص باشد تا چه زمانی فرصت ارائه داده خواهد شد.؟-1

 پاسخ :  با اخذ تعهد حداکثر یک ماه پس از ثبت نام اولیه

 خواهد بود .؟باید اصل باشد یا کپی برابر اصل نیز قابل قبول  "مدارک ارائه شده حتما-2

 با ید اصل باشدو به همراه کپی برابر اصل )توسط دفاتر اسناد رسمی( ارسال گردد. "پاسخ :  مدارک ارائه شده حتما

 چنانچه در زمان ثبت نام دانشجودر دیگر دانشگاه دانشجو بوده و مدارک تحویل آن دانشگاه باشدچه باید کرد.؟-3

مراجعه نمایید تا موضوع به دانشگاه  مدیریت امورآموزشیه را انجام دهد و پس از آن به پاسخ: باید با کپی مدارک ثبت نام اولی

 قبلی اعالم شده و مدارک به این دانشگاه ارسال گردد.

 انتخاب واحد نیمسال جاری به چه صورت انجام می گیرد.؟-4

 پاسخ : انتخاب واحد توسط کارشناس دانشکده انجام خواهد شد.

 را باید به بانک مراجعه نمود یا از طریق سیستم می توان پرداخت گردد.؟شهریه ثبت نام -5

 ثبت نام باید از طریق اتوماسیون آموزشی و از طریق کارت شتاب پرداخت گردد.پاسخ: هزینه 

 چنانچه بعد از ثبت نام درخواست انصراف ارائه گردد هزینه ورودی برگشت داده می شود یا خیر.؟-6

 ثبت نام عودت داده نمی شود. پاسخ: خیر ، هزینه

 .؟چنانچه انتخاب واحدانجام شود ولی در کالس حضور نداشته و انصراف دهند هزینه آموزش رایگان تعلق می گیرد یا خیر -7

 پاسخ : براساس دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری پس از انتخاب واحد هزینه آموزش رایگان تعلق می گیرد.

 نیمسال اول را درخواست مرخصی دهند یا خیر.؟ایا می توان -8

ارائه  ارائه نمود ولی با توجه به اینکه از نظر دروسی که در نیمسال اول پاسخ: می توان درخواست مرخصی را با نظر دانشکده

 شده و در نیمسال بعد قابل ارائه شدن نمی باشد بهتر است که این کار انجام نگیرد.

 را در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت نمود.؟یا حذف ترم ازچه طریق می توان تقاضای مرخصی  -9

براساس تقویم آموزشی در بازه زمانی می توان در قسمت فرایندها درخواست مرخصی تحصیلی پس از تشکیل پرونده پاسخ : 

 ثبت نماید.یا حذف ترم را

 .؟دادتوان از نیمسال اول تغییر رشته مورد عالقه نباشدآیا می  چنانچه رشته قبولی-10

 صورت گیرد.واحد 24حداقل گذراندن پاسخ: تغییررشته براساس آیین نامه می بایست پس از دو نیمسال و 

 تقاضای تغییررشته به چه صورت انجام می گیرد.؟-11



جهت  و سپس فرایندها انجامدر قسمت  از طریق اتوماسیون آموزشی توسط دانشجو درخواست در تیرماه هرسالثبت پاسخ : 

 دانشگاه ارسال می گردد. مدیریت امورآموزشیبررسی به 

 آیا از همان ابتدا می توان به دیگر دانشگاهها میهمان یا انتقال صورت گیرد .؟ -12

 پاسخ : چنانچه دانشگاه مقصد که جز دانشگاههای اعالم شده از طرف دانشگاه شیراز می باشد موافقت نماید درخواست

 قابل بررسی خواهد بود.پس از تشکیل پرونده دانشجو 

 چنانچه در دیگر دانشگاه واحدی گذرانده شده باشد شرایط تطبیق به چه صورت خواهد بود.؟ -13

براساس دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری هزینه پاسخ: چنانچه دانشجوی انصرافی دانشگاه دیگر باشد، باید ابتدا

پرداخت نماید.اگر دانشجوی از طریق سامانه سجاد قسمت لغو تعهد آموزش رایگان آموزش رایگان واحد های گذرانده شده را 

دد)بجز انتقالی باشد پس از وصول کارنامه از ذانشگاه مبدا به دانشکده مربوطه جهت بررسی و تطبیق ارسال می گر

 دانشگاههای پیام نور ،دانشگاه آزاداسالمی و موسسات غیرانتفاعی(

 آیا می توان در دودانشگاه به صورت همزمان تحصیل نمود یا خیر.؟-14

 براساس دستورالعمل سازمان سنجش و آموزش کشور مندرج در دفترچه انتخاب رشته تحصیل همزمان ممنوع است.پاسخ: 

بودن نیمسال جاری چنانچه دسترسی به اینترنت و کالس های مجازی با مشکل مواجه شوند به یرحضوری غبا توجه به  -15

 کجا باید تماس گرفته شود تا رفع اشکال گردد.؟

 پاسخ : از طریق شماره تلفن هایی که در سایت دانشگاه شیراز درج شده در این خصوص اقدام گردد.

 انجام می گیرد.؟تقاضای خروج از کشور مشموالن به چه صورت  -16

پاسخ : ابتدا در سامانه اتوماسیون آموزشی در قسمت فرایندها ثبت تقاضا نموده وسپس با مراجعه به آدرس 

ervices.epolice.ir   اطالعات خواسته شده را تکمیل نموده و پس از ارسال توسط دانشگاه شیراز روزانه بررسی و تایید می

 باشد.دانشگاه نمی  مدیریت امور آموزشیگردد.شایان ذکر است در این خصوص نیازی به مراجعه حضوری به 

 تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل به چه صورت انجام می گیرد.؟-17

در سامانه اتوماسیون آموزشی در قسمت فرآیندها نوع گواهی اشتغال به تحصیل خود را با توجه به نوع درخواست پاسخ: 

انتخاب وپس از تکمیل به مدیریت امور آموزشی دانشگاه ارسال نموده تا پس ازبررسی در صورت تایید قابل دریافت توسط 

 (pdfفایل (دانشجو خواهد بود


