
 ( :59/7/9) امروز متداول سواالت ��

 

 زمانیه؟ چه مدارک حضوری تحویل *

 :پاسخ

 (دانشکده سایت در) دانشکده اعالم به بنا «آبان» 95 تا 8 بازه در زمانی: کارشناسی دانشجویان

 (دانشکده سایت در) دانشکده اعالم به بنا مهر 91 تا شهریور 02 بازه در زمانی: ارشد دانشجویان

 :ها دانشکده سایتهای لیست

https://www.um.ac.ir/Faculty.html 

 

 بگیریم؟ کجا از و کی رو دانشجویی کارت *

 :پاسخ

 دانشکده آموزش از مهر 92

 

 میشه؟ شروع زمانی چه از کالسها *

 :پاسخ

 (مهر 92) آینده هفته شنبه

 اعالم جودو با یا اند نکرده اعالم رو کالسی برنامه ها دانشکده از بعضی اما میشه تشکیل هفته همین از که شده اعالم رسمی بطور: توضیح

 .نمیگیرن سخت خیلی دانشگاه اول هفته که این ضمن. نمیشن تشکیل کالسها برنامه

 

 کنم؟ چه دادن، کم واحد من به *

 :پاسخ

 .میکنن تکمیل براتون مرور به رو واحدها

 .نمیدن( واحد 02) کامل معموال ولی. داره خودشون به بستگی میدن که تعدادی

 .دانشکده آموزش برید باید میدن خودشون که تعدادی از بیشتر واحدهای گرفتن برای

 

 .بیاد کارشون به شاید. بفرستید هم دوستانتون بقیه برای رو سواالت این *

 



 ( :59/7/6) امروز متداول سواالت ��

 

 !میشه؟ تشکیل کالس صبح 6 ساعت *

 :پاسخ

 .نمیشود تشکیل کالس و هستند مجازی صبح 6 ساعت کالسهای. خیر

 معرفی و اشکال رفع برای حضوری جلسه چند ممکنه هم ترم طول در. کنید مطالعه رو درس محتوای vu.um.ac.ir سایت طریق از باید

 .میشه اعالم مجازی آموزش سایت همون طریق از هم ها اطالعیه. بشه تشکیل...  و

 

 صورته؟ چه به دانشگاه اتوبوس خطوط *

 :پاسخ

 هم آخر ایستگاه ادبیات دانشکده بعد 1 و 3 شماره رشد مرکز بعد پایه علوم دانشکده سمت به مهندسی دانشکده از که هست خط یک

 .میگرده بر مسیرو همین بعد. هست فجر خوابگاه روبروی

 .میاد اتوبوس یک دقیقه 02-99 هر حدودا

 

 چجوریه؟ و چیه تکمیلی تحصیالت دانشجویان با مشاوره طرح *

 :پاسخ

 .آبانه اواخر احتماال هم جلسه اولین زمان. خودتونه دانشکده تو مکانش. رایگانه طرح

 .باشه جلسه چند یا جلسه یک و باشه هم زودتر میتونه. داره ها بچه مندی عالقه به بستگی

 

 داد؟ رشته تغییر میشه چطور *

 به عدب بفرستید رو رشته تغییر درخواست آموزشی، درخواستهای«آموزشی منوی«پرتال طریق از. داد رشته تغییر میشه بعد به دوم ترم از

 .کنید مراجعه دانشکدتون آموزش

 

 ( :59/7/7) امروز متداول سواالت ��

 

 چیه؟ سالمت پایش طرح *

 :پاسخ

 .نامه ثبت فرایند از بخشی و اجباری دانشجوها همه برای .روانشناسیه تست و پزشکی معاینه شامل ای مرحله 0 طرح یه



 

 چی؟ یعنی فرد شروع و زوج شروع *

 :پاسخ

 سهایکال و فرد های هفته در فرد شروع کالسهای. میشن تشکیل میان در هفته بصورت هستن رنگ قرمز برنامه تو که کالسها از بعضی

 .فرده هفته ترم هر اول هفته. زوج های هفته زوج شروع

 .فرد یا زوجه هفته این نوشته پرتالتون باالی قسمت

 .فرده هفته و سوم هفته االن

 

 بگیرم؟ مشاوره رشتم مورد در میتونم چجوری *

 :پاسخ

 .کنیم می معرفی بهتون باالییتون ترم دانشجوهای از ما. بفرمایید رو رشتتون

 

 کنم؟ استفاده چجوری دانشگاه فای وای از *

 :پاسخ

 .هست ferdowsi رمزش. بشید وصل Wifi-Fum به باید

 .بزنید رو پرتالتونه اطالعات همون که ورود رمز و کاربری نام و کنید باز رو hotspot.um.ac.ir باید بعدش

 .دارید استفاده قابل حجم گیگابایت 6 ماه هر

 

 ( :59/7/8) امروز متداول سواالت ��

 

 چجوریه؟ هزینش و کارش ساعت دانشگاه استخر *

 :پاسخ

 :کاری ساعت

 02 تا 91 ساعت فرد روزهای: آقایان

 90 تا 5 ساعت جمعه

 02 تا 91 ساعت چهارشنبه و شنبه: خانمها

 98 تا 91 ساعت دوشنبه



 95 تا 96 ساعت جمعه

 .بدید ای دیگه کس به رو کارتتون نمیتونید اما ببرید همراه میهمان میتونید

 :هزینه

 تومان 32 دقیقه هر اون از بعد تومن 0222 اول نیم و ساعت یک

 تومن 92 دقیقه هر اون از بعد تومن 90222 اول نیم و ساعت یک میهمانان برای

 .باشه تومان 9222 باید استخر از استفاده برای کارتتون اعتبار حداقل 

 

 داره؟ ای برنامه اربعین روی پیاده برای دانشگاه آیا *

 :پاسخ

 .هست ماه آبان دوم نیمه و داره ظرفیت نفر 82. میشه برگزار دانشجویی بسیج طرف از آقایون اربعین برنامه. بله

 افراد ویزا هزینه تومن هزار 992. میشه برگردونده نشه هزینه اگر که احتمالی های هزینه ودیعه تومن هزار 922+  تومن هزار 892 هزینه

 جامعه طریق از خانمها .هست فرصت نام ثبت برای مهر 02 تا و میشه نصب دانشگاه سطح تو طرح پوسترهای شنبه از .خودشونه با

 .باالتره مقدار یه هاشون هزینه و دارن برنامه اسالمی

 

 کنم؟ نام ثبت بسیج تو چجوری *

 :پاسخ

 .دانشکدتون بسیج دفتر ببرید رو شناسنامتون فتوکپی یک و عکس قطعه 0

 

 کنم؟ شارژ رو دانشجوییم حساب چطوری *

 :پاسخ

 .کنید می شارژش...(  و تغذیه استخر،) دانشگاه خدمات برای پرداخت«الکترونیکی پرداخت«مالی بخش طریق از

 

 برداشت؟ تابستون میشه رو دروسی چه میشه؟ ارائه تابستونی ترم *

 :پاسخ

 .نمیکنه ارائه تابستانه ترم معموال فردوسی دانشگاه

 .نیست مشخص هنوز امسال وضعیت. کرد ارائه رو( معادالت و فیزیک ریاضی،) پایه دروس از تعدادی مهندسی دانشکده پارسال

 های دانشگاه فقط رو پایه و اصلی دروس اما. بشید مهمان...(  و غیرانتفاعی آزاد،) مشهد دیگه های دانشگاه میتونید رو عمومی دروس

 .برید میتونید فردوسی دانشگاه همتراز



 

 کرد؟ پزشکی حذف میشه چجوری *

 :پاسخ

 .نیدبک پزشکی حذف میتونید بیمارستان حساب تسویه و ترخیص گواهی بستری، گواهی با بیمارستان در شدن بستری صورت در

 

 چرا. نکرده وارد پرتال در ای نمره هیچ استاد ولی شده گزارش عادی دروسم از یکی پرتالم در االن. کردم شرکت ارزشیابی در من *

 اینطوریه؟

 :پاسخ

 .کردن وارد صفر همه برای استاد رو درس اون

 راضاعت نمره به دانشجوها نذارن اینطوری و کنن دیجیتال امضا و بزنن رو نمرات درجا بتونن روز چند از بعد که میکنن کارو این اساتید

 .میافته اتفاق زیاد ولی. غیرقانونیه کار این البته. کنن

 

 برداری؟ نکردی پاس رو نیازش پیش که رو درسی میشه *

 :پاسخ

 .نیست امکانش خیر

 یتونیدم گروه مدیر موافقت با بزنه تحصیلیتون دوره به بزرگی خیلی لطمه درس یک افتادن که صورتی در. هست خاص حالت یک فقط

 .کنید همنیاز

 در تتوندرخواس. بدید توضیح و بزنید آموزشی درخواست پرتال طریق از بعد کردن موافقت ایشون اگر. کنید صحبت گروه مدیر با باید اول

 .کنید همنیاز میتونید بدن اجازه اگر و میشه بررسی آموزشی کمیته

 .میده انجام کارو این دانشجوها با اومدن راه و کمک برای دانشگاه و نیست قانونی کار این کل در البته

 

 میان؟ کی نمرات *

 :پاسخ

 !کنن نمی اعالم هم بعد ماه یک تا حتی داریم اساتیدی اما کنن اعالم امتحان از بعد روز 92 تا موظفن اساتید ظاهرا

 

 کنیم؟ مراجعه استاد اتاق به باید باشیم داشته اعتراض نمرمون به اگر *

 :پاسخ

 صحبت ایدش البته صد .هست اعتراض دکمه روبروش میبینین رو نمرتون که همونجایی. بفرستین رو اعتراضتون میتونین پرتال طریق از

 .باشه مفیدتر حضوری



 

 میشن؟ انتخاب به تبدیل رزروهام چجوری *

 :پاسخ

 .میشن کالس وارد خودکار بصورت و ترتیب به رزروها کنن حذف رو درس برداشتن رو درس که افرادی از اگر واحد انتخاب بازه در

 .نمیشید کالس وارد طبیعتا نکنن حذف رو درس شما ورود برای الزم تعداد به هم اگر

 یا باالییها ترم با موردی بصورت بهتره که داره رزروها تعداد و درس به بستگی نه یا داره وجود کالس به ورود احتمال که موضوع این

 .کنید مشورت راهنماتون استاد

 .میشوند حذف رزروها واحد انتخاب بازه پایان از بعد

 

 بردارم؟ دیگه های دانشکده تو رو ادبیات درس میتونم *

 :پاسخ

 ایه دانشکده از میشه رو اسالمی معارف گروه دروس. کرد انتخابش دیگه های دانشکده از بشه که نیست دروسی جزء ادبیات درس. خیر

 .کرد انتخاب دیگه

 

 کنه؟ می تغییر اولم ترم معدل بعد. میشه جایگزین اش نمره بشم، 91 باالی و بردارم بعد ترم بعد و بیفتم رو درسی اگر *

 :پاسخ

 .هست برقرار امتیازی چنین بعد به 59 ورودی از. بله

 

 خودمون ی دانشکده توی عمومیش دروس بعضی که «مجاز درسی های گروه» نام به هست بخش یه پرتال توی واحد انتخاب برای *

 .هست

 ادتعد به اما عناوین، همون با میبینیم کالس زیادی تعداد( اسالمی معارف گروه) الهیات ی دانشکده عمومی دروس توی میریم وقتی اما

 !کنیم؟ انتخاب رو ها اون تونیم می آیا. نیست ما مجازِ لیستِ توی اما. بیشتر بسیار

 :پاسخ

 .هستند انتخاب قابل ها دانشکده همه برای( ام 98) شنبه روز از دروس این. بله

 نشون مجاز گروههای لیست در کماکان کردید پاس که رو دروسی بعد ترمهای در مثال. نیست کامل و دقیق مجاز درسی های گروه بخش

 .نکردید پاس هنوز رو نیازش پیش که دروسی حتی یا. میده

 .نمیاد کار به چندان زیادش اشکاالت بخاطر ولی شده ایجاد دانشجوها به کمک برای بخش این کل در

 

 کرد؟ اعتراض درس یک نمره به میشه کی تا *



 :پاسخ

 تاداس به حضورا یا پرتال طریق از رو اعتراضات میشه مدت این تو. هستن عادی وضعیت ابتدا میشن وارد پرتال توی دروس نمرات وقتی

 .نیستن تغییر قابل دیگه و میشن دیجیتال امضا نمرات روز چند از بعد. گفت

 

 کنم؟ چکار نکردم، پر رو ارزشیابی فرم من *

 :پاسخ

 هب کنین مراجعه حضوری بعد بشین مطلع پرتال تو نمرات اعالم زمان از دوستانتون سایر هماهنگی با که باشه این حل راه یک شاید

 .کنین اعالم دارین اعتراضی اگر و ببینین رو نمراتتون و استاد یا آموزش

 

 باشه؟ چند باید نمرات شدن پاس و معدل در قبولی برای نمره *

 :پاسخ

 .هست 92 دروس شدن پاس نمره

 .میشوید «مشروط» اصطالحا باشد 90 زیر معدل اگر اما ندارد وجود قبولی شرط هم معدل برای

 آموزشی شورای به بررسی برای پروندتون بشید مشروط هم ترم سه اگر. کنید اخذ واحد 91 از بیش نمیتونید بعد ترم که معنا این به

 .داره وجود براش هم ای دیگه جرائم. میشه ارسال دانشگاه

 

 بازه؟ دانشگاه فردا *

 :پاسخ

 سپردی تعطیلی خصوص در دانشگاه طرف از که ای اطالعیه. ببرید تشریف میتونید مطالعه و غذا برای ولی شدن لغو امتحانات. بله

 .بستن احتماال ها دانشکده های مطالعه سالن. بازه زیاد احتمال مرکزی مطالعه سالن. نشده منتشر دانشگاه

 

 بازه؟ ساعاتی و روزها چه مرکزی مطالعه سالن *

 :پاسخ

 .ها دانشکده مثل هستن باز شب 92 تا صبح 8 ساعت از حداقل. بازه ساعته 01 ظاهرا و روز 

 


