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 ئیس موسسهم رپیا
 

 عزیزن انشجویاد

ض عر خیرمقدم ریزیبرنامهو هش مدیریت وپژش و موزآا به مؤسسه عالی رشما ورود     

 رم.ادموفقیت وی زآریكایك شما ی برال ند متعاواز خداده کر

ها و فرآیندهای قالب فعالیت درت که ــعالی اسش موزد آه یك نهاـمؤسس این   
 گذاریسیاستی تواــمحر و اختاــس ءاــتقرا مأموریتای، آموزشی، پژوهشی و مشاوره

وه بر کند. عالدولت و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت عالی را دنبال می عمومی
انه خمسئولیت دبیر ،ای موسسههای آموزشی، پژوهشی و مشاورهاین با تكیه بر ظرفیت

های معاونت ستاد اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی و ماموریت
ی هادایر نهاـا از سراین مؤسسه  آنچه. ن محول گردیده استآاقتصادی رئیس جمهور به 

به دن آن یك بودنز، سازدمیتكمیلی متمایز ت صیالـطع تحـمقدر ه ـعالی مشابش موزآ
تا د خواهد کرش است. مؤسسه تالدن آن بودی برریجه کانتو در  گیریتصمیمم نظا

ا باالترین ــا بی رکترو دد ـشری اـشناسراطع کاـمقدر تكمیلی ت صیالـتح هایدوره
ا ر رمدیریتی کشوو ی ـحقوق -دیتصاـاقت مشكالو مسائل و نماید ر کیفیت ممكن برگزا

 هد.ر دسی قراربررد عمق مناسب مودر 
 

، هشوپژش، موزن آکنارکاو  علمیهیاتی ه اعم از اعضاـموسسدر من ن ارهمكا    
با ه همرال اــعین حی و در یطی جدــمحدر که د خواهند کرش تال، خدماتیری و ادا

  ا فراهم کنند.رانش شما ی دتقارزمینه ا، صمیمیت
د ه یابه مقطعی ب گذرانیدمیاین موسسه در ا که د راز زندگی خوی ارم دورهاوامید    

 کند. گذاریپایها رشما ه یندر آکه موفقیت پایدا ایگونه به ؛دتبدیل شون ماندنی از عمرتا
 

 باشید موفق

 محمد نهاوندیان

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه
 

 گرامیی انشجود
 

 هایدورهکلی ت خصاـمش، هـا مؤسسـما بـشدن شنا کرآ منظوربهاهنما ر این    
، لتیدومدیریت  ،خصوصیق وـحق علوم اقتصادی، ،صنایعی ـمهندس کارشناسی ارشد

رد است تا برحسب مو شده تهیه آموزشی مقرراتر طوهمینو کسب و کار مدیریت 
ز واز برد و شوف مسئولین صرن و انشجویاد فاز طرر اموم انجای برای قت کمترو

ی جلوگیر، یدآصیل پیش ــجو طی تحـانشدهر ی راـت بـمشكالتی که ممكن اس
روان و ی ـموزشآیند آفافیت فرـاهنما به شریم مطالعه این راوراین امیدــبناب ؛نماید
ن و نشجویاان، دادصمیمانه استاری همكای ا برارزمینه و ها بیانجامد رکا شدن

 آورد.فراهم دوره این ل طوری در اداو موزشی ر آاموم انجار ده ـمؤسسن مندارکا
 

نت ومعا، موسسهی احدهان و وکارفترچه شامل: معرفی اجمالی برخی از اد این    
و  موردنیازمراکز ، یـــموزشت آاررــمق، هاکمیته، جوییــانشو دی ــموزشآ

 است. هادورهو دروس کلی ت مشخصا

به  موسسه سایتوببه  باال ردهر یك از موا درزمینهبیشتر ت کسب اطالعا یبرا
 مراجعه فرمایید: نشانی زیر

 

w w w. i m p s. a c. i r 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجمالی مؤسسه معرفی
 

 گذاریسیاستو  گیریتصمیمم از نظای پشتیبانی علمی فكرف با هد موسسه    

 هایسیاستو مسیر توسعه ملی در علمی د یكرو روانش دبر آن مبتنی ساختن  منظوربه

در  ریزیبرنامهو مدیریت م نظاء اـتقراو اسالمی ری جمهوس مقدم نظاب کلی مصو

و اجتماعی دی، توسعه اقتصا یهابرنامهین وتدی فرایندهاو مرتبط  هایگرایشتمامی 

 است.ه شد تأسیسر فرهنگی کشو

 

 نانشجویادمرتبط با ی احدهاواز  برخی

 
 :تـزیر میسر اسی احدهاوبا موسسه از طریق ن انشجویادتباط را بیشترین    

 

 انشجوییو دموزشی آنت ومعا 
 

 کتابخانه 
 

ارتباطاتدفتر فناوری اطالعات و  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 معاونت آموزشی و دانشجویی

 
و موزشی ر آکلیه امودی ستارت نظام و انجار ادهانشجویی عهدو دموزشی آنت ومعا    

 زیر است:ح به شرآن ظایف و ترینعمدهکه  باشدمیانشجویی موسسه د
o مشیخطائه راو موزشی آ هایبرنامهکلی ل تنظیم اصوو تهیه ، ریزیبرنامه 

 ی آن؛بر حسن اجرارت نظاو ئیس موسسه رموزشی به آ هایسیاست

o ره بادرتصمیم ذ اتخاو مطالعه ن و انشجویادضعیت وزیابی مستمر راو زشیابی را
ائه ران و ناآ عملیو علمی  هایپیشرفتاز لحاظ ن انشجویادموزشی آمسائل 
 ؛ئیس موسسهربه م الز هایگزارش

o علمیهیاتی موزشی اعضاد آزیابی عملكرراو موزشی موسسه آسی کیفیت ربر 
کیفیت د ها جهت بهبوزیابیرنتیجه ام اعالو نت وعامختلف می احدهان ومدیراو 
 ؛موزشیآ

o مربوط ت ارمقرو قوانین ی اجراوری در فنات و تحقیقام علورت زاوبا ری همكا
 ش؛موزآبه 

o بجذن از طریق فراخوا شدهمعرفین طلباوادصالحیت علمی  تأییدو سی ربر 
 ؛علمیهیاتدر عضویت ی برا

o رت نظال از طریق اعما، تابعهی احدهاوظایف ی واز حسن اجران اطمینال حصو
 ؛احدهاوهماهنگی بین د ایجار و بر امو

o د ایجای زمینه مناسب بران کرد فراهمو یس رتد هایروشت کیفیح اصال
 ؛شموزآوری در آنوو خالقیت 

o زشی.و ورفرهنگی ، فاهی، رانشجوییت دائه خدمارای بر حسن اجرارت نظا 

 

 از اندعبارتسمی ر هایآموزشه حوزدر نت واین معا هایزیرمجموعه

 
 ؛تكمیلیت کل تحصیالره ادا 1-

 
 ؛انشجوییر دکل اموره ادا 2 -

.موزشیآ هایگروه 3 -



 

 تكمیلیت کل تحصیالره ادا 1 -
 

 یل است:ح ذتكمیلی به شرت ل تحصیالکره ادا هایمسئولیتو ظایف و اهم    
o ؛تكمیلی موسسهت تحصیال هایدورهشی موزر آکلیه اموره ادا 

o ؛تكمیلیت تحصیال هایدورهش گستری برا ریزیبرنامهو  گذاریسیاست 
 

o در موسسه  رئیسههیاتکلی  هایمشیخطو  هابرنامهد ایجادر هماهنگی د ایجا
شناسی رمقاطع کادر تخصصی  هایآموزشکمی و سطح کیفی ی ابطه با اعتالر
 ی؛کترو دشد را

o همچنین وهشی وپژو موزشی آ هایبرنامهو ضوابط ی بر حسن اجرارت نظا 
 ی.کترو د کارشناسی ارشدت دوره امتحاناری بر برگزارت نظا

 

 تكمیلیت تحصیال هایدوره

 کارشناسی ارشد
 

o  کالن هایسیستم -مهندسی صنایع 

o علوم اقتصادی 
o خصوصیق حقو 

 
o  لتیدومدیریت 

o گانیرمدیریت باز 

o  کسب و کارمدیریت 

 
 :گرامی استن انشجویادخدمت در به شرح زیر ره ادا چهارقالب در تكمیلی ت کل تحصیالره ادا

 هاو سیستم ش گروه اقتصادزالف: اداره آمو
 ش گروه حقوق خصوصیزب: اداره آمو

 ج: اداره آموزش گروه مدیریت
 التحصیالنفارغد: اداره امتحانات و 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شموزآ هایرهادا - الف
 

ش موزآ سنجشن سازماش در پذیرم از هنگان انشجویادتحصیلی ر سیدگی به امور      
 است. هارهاداین اه به عهدر کشو

  
 است: زیرح به شر هارهادظایف این اواز  برخی
o ؛نانشجویادمصاحبه ری برگزا 

o ؛نانشجویام دناثبت 

o ؛سیدر ریزیبرنامه 

o ؛هاگروهن هماهنگی میا 

o ؛نانشجویاداحد ب وانتخا 

o ؛آنعایت دروس و رسی سرفصل ربر 

o ؛نادزشیابی استارا 

o ؛مقطع پیشین تأییدیهیافت در 

o ؛نانشجویادموزشی آسی مسائل ربر 
o ؛انشجویید هایگواهی ورصد 

o  نامهپایانامور مربوط به. 

 
 

 نانشجویادایانه ر سایت

ر مز عبوی و ربرراست ابتدا کد کام الزن انشجویادسایت ت از امكاناده استفای برا    
ده زیر نسبت به استفات عایت نكاربا و یافت درکریمی( ی قاش )آموزآابط را از د رخو

 فرمایید.م از سایت اقدا

؛ استو انشجدشخص ه به عهد رعبو مزو ر کد کاربریاز ده استفاءمسئولیت سو .1
د خور مز عبورنسبت به تغییر ر مز عبوو ر کد کاربرییافت در محضبه بنابراین

 .شودم اقدا

 .شودری اددیگر جدا خوص دبه اشخار مز عبوی و ربررکد کاری اگذاو از .2

ل پس از هماهنگی با مسئو سایت صرفاً هایسیستمروی بر  افزارنرمهرگونه نصب .3



 
 زا؛ بنابراین است ریپذامكان ارتباطات و اطالعات یفناور دفتر نارهمكاسایت توسط 

 .شود یراددخو هماهنگی ونبد افزارنرم هرگونه نصب
 . شود log offم سیست ،احتمالی یهاسوءاستفاده از یجلوگیر منظوربه ر،کا ماتما از پس .4

ل مسئو به موضوع ... وشبكه ی، افزارنرم، افزاریسختمشكل  هرگونهز وبررت صودر  .5
 دد.گرم اقداآن فع رقت نسبت به واسرع در تا م سایت اعال

د جوو هاسیستمن روی برارکا هایدادهت و اطالعاری نگهدال قبادر مسئولیتی  گونههیچ .6
از رج مناسبی خای به فضااطالعات موردنیاز از سیستم وج قبل از خر؛ بنابراین ردندا

 .شودسیستم منتقل 

 جداً ... وکابل شبكه رد، کیبووس، از قبیل ما ایرایانهت تجهیزادن نمو جابهجا از .7
 .شودری اددخو

 

 التحصیالنفارغو  تامتحاناره ادا -ب
اشد، باینترنتی می صورتبه سالنیمدریافت کارت ورود به جلسۀ امتحان پایان هر     

ك ی را تكمیل وهای ارزشیابی آموزشی دانشگاه پرسشنامه سامانهدانشجو با مراجعه به 
دریافت کارت اینترنتی ورود به جلسۀ امتحان اقدام  برای هفته قبل از آغاز اولین امتحان

 هایامهپرسشننماید. بدیهی است دریافت کارت ورود به جلسۀ امتحان منوط به تكمیل 
دانشجویان فاقد کارت آزمون، حق شرکت در جلسات امتحانی را نخواهند است و رزشیابی ا

 داشت.
 

 زیر است:ح به شرره ادظایف این اواز  برخی    

o ؛سالنیمن پایا هایآزمون بندیزمانی و یزرنامهبر 

o ؛سالنیمن پایا هایآزمونری برگزا 
 

o ؛تنمرا ورود پیگیری 

o  ؛جامعن زموری آبرگزا 

o  ؛دانشجو حسابسویهتانجام امور 

o ؛از طریق سامانه سجاد بررسی تعهد آموزش رایگان 

o  ؛وظیفهنظاملغو معافیت تحصیلی 

o  ؛تحصیلی تأییدیهصدور 

o از طریق سامانه سجاد صدور گواهی موقت. 



 

 
 

 نانشجویاد انضباطی کمیته ظایفو
 :است زیر حشر به تهیکم این ظایفو هما    

o ؛یرادا تتخلفا به سیدگیر 
o ؛اخالقی تتخلفا به سیدگیر 

o ؛با مضامین سیاسیت سی تخلفاربر 

o تصویب تنبیهات انضباطی. 

 انشجوییر دکل اموره ادا -2
 

انشجویی و دموزشی آنت ومعا هایزیرمجموعهیكی از ، انشجوییر دکل اموره ادا    

مطمئن ی بسترد ایجاو انشجویی ت دائه خدماراو  ریزیبرنامهف موسسه است که با هد

فاهی ، رزشی، ورتحصیلیر اموی تقارجهت ان در انشجویادکت رمناسب از طریق مشاو 

 باانگیزهق و خال، نشاطبا، عالم، انشجویانی متعهدر، دگاوردتا با استعانت از پر شدهتشكیل

و فرهنگی ر اموره ادا -انشجویی ر داموره اد: اهایبخشاز ه شد یابند. این حوزر

بهداشت  -وره فتر مشاداست که با  شدهتشكیلانشجویی ت دخدماره ادا - برنامهفوق

ی هاحوزههر یك از ی از سو شدهارائهت امه خدمادا. در نمایدمیری نیز همكان ماو در

 .استه مدآ اختصاربهر فاتر همكاو دکل ره اداین ا

 نمایید. مراجعهبرای کسب اطالعات بیشتر به صفحه امور دانشجویی در سایت موسسه 

 

 انشجوییر داموره ادا - الف
 

 از: اندعبارتره اداین ات خدما اهم    

o ن؛انشجویاه دفاوق رصنده مد شدآز و روجدید  هاینامهآیین رسانیاطالع 

o (؛هاخوابگاهو اخل موسسه )دنانشجویادفاهی ت رتسهیالدن نمو فراهم 

o ؛تحصیلیلطی سا های موسسهغیربومی در خوابگاهن انشجویان داسكانام و ثبت 

o ؛هاخوابگاه اجراییر امود بر عملكررت انظ 
 

o ن، ورود اسكا تأیید ازجملهخوابگاهی ن انشجویاد موردنیاز مجوزهایور صد
 ن و...؛میهما

o برنامه غذاییین وشامل: تدن انشجویادتغذیه ر بر امورت نظاو  ریزیبرنامه، 
ه نحوو ایمنی و بر بهداشت رت نظا، مواد غذاییکمیت و بر کیفیت رت نظا 

 ؛انشجویین دارستود رعملكر
 



ن انشجویاداز ل و هفته فعا روزهای کاریم تمادر موسسه ن ارستور -
 .کندمیپذیرایی ر ناهاف صری برا
غیر و خوابگاهی ، مقطع تحصیلی، جنیست بر اساسانشجو دهر  یبرا -

قرار سلف ب انتخاو غذا رو زرسترسی ، دتغذیهن سیستم اتوماسیودر  خوابگاهی

 ییدانشجو شماره از استفاده با ماه هر توانندیم انیدانشجواست. ه شد داده

 ونیاتوماس ستمیس وارد عبور رمز عنوان به 1 عدد و یکاربر نام عنوان به خود

 به) هفته یکار امیا یتمام یبرا غذا ینترنتیا رزرو به نسبت و شده هیتغذ

 ند؛ینما اقدام( لیتعط امیا استثناء

 ریپذامكان قبل یکار روز 12 ساعت تا رزرو حذف و سلف رییتغ رزرو، -

 باشد؛یم

پس  (غیر خوابگاهیو )خوابگاهی  ورودی جدید نانشجویاداست کلیه م الز -

ه ب انگشت خوانبرای تعریف اثرانگشت در سیستم  ،نامثبتمراحل م از انجا

 .کنندموسسه مراجعه در تغذیه ن اتوماسیول مسئو

ن هرماه بر پایا در ،ریزی شدهبرنامهفاهی ت راقداما تصمیمات و پیدر  -
عنوان بهمبلغی دانشجویان خوابگاهی در خوابگاه  رحضوهای ن شبمیزااساس 
 شود.مییز راوانشجو ب دانشجویی به حسام دشاهزینه کمك

 یابتدا در انیدانشجو است الزم شام نهیهز کمك از یمندبهره منظور به -
 نام به یمل بانك یشبا و حساب شماره ی موسسههاخوابگاه در نامثبت

 .ندینما ارائه هاخوابگاه سرپرستان به را دانشجو شخص

هرگونه  نصب وسترسی به اینترنت افزاری، دافزاری، نرمسختفع هرگونه مشكل ر  
ه با هماهنگی سرپرست خوابگا هسایت خوابگاای های رایانهروی سیستمبر افزار نرم
.پذیردمیرت موسسه صوت اطالعا وریفتر فنان دارهمكا از سوی و 

o  



 

 انشجوییت دخدماره ادا -ب 

ت این اداره عبارتند از:خدما اهم    
 

o ن؛انشجویاه دفاوق رصند هایمای ویگیرپو  نامثبت، رسانیاطالع 

ه یژو ،متأهلییعه مسكن ، ودمسكنره اجاوری، ضر، تحصیلیی هاماو -
 ائه خواهد شد.ران انشجویاداحراز به بنا به شرایط ی کترد

 
o یا انصرافی باو انتقالی ن نشجویاا، دآموختگاندانشمالی  حسابسویهتم انجا 

 ه؛فاوق رصند

o ن؛انشجویای دابیمهر اموم انجا 

 .باشدمی و بیمه اردوها دثبیمه شامل بیمه حوات خدما -

o ؛انشجوییه دحج عمرر اموم انجا 

o ؛انشجوییدج ادوازر اموم انجا  
o ؛انشجوییر دکار اموم انجا 

o ن؛تهراب کتاالمللی ه بیننمایشگان در انشجویاده دجهت استفاب تهیه بن کتا 
o نمونه.ی انشجوب دانتخادر  ریهمكارسانی و اطالع 

 

 برنامهو فوقفرهنگی ر اموره ادا -ج 
 

 از:اند ره عبارتاداین ات خدما اهم    

o ؛انشجودز ، روبا موسسهرود لوجدیدان انشجویادشنایی آمراسم مربوط به  ریبرگزا 

o ؛انشجوییدعلمی  کتابخوانی و  تمسابقاری برگزا 
 

o انی و روحی ، روتقویت بنیه علمی منظوربهموزشی آ برنامهفوق هایکالسریبرگزا
 ن؛انشجویاد

o ؛زشیو ورسیاحتی ، تیرزیا، فرهنگی، علمیی هاردواری برگزا 

o ؛زشیور هایتمرینم انجای برام الزت تسهیالدن فراهم نمو 

o ر؛کشون انشجویادقهرمانی ت زشی به مسابقاورمنتخب  هایتیمم اعزا 

o ؛مختلف هایمناسبتدر زشی ت ورمسابقاری برگزا  
o ن؛انشجویادصنفی ی ارشو تشكیل 

o انشجویی.ی دتحویل کمدها 

 

 

 

 



 حوزه مشاورین سالمت – د

 و مطمئن یبستر جادیا  منظور به ییدانشجو امور کل اداره سالمت و مشاوره واحد      
 و یبهداشت خدمات ارائه قیطر از زه،یانگ با و نشاط با یانیدانشجو پرورش جهت مناسب

 ،یینهات ،یافسردگ اضطراب، مانند یفرد مشكالت از که یانیدانشجو به روح، و جسم یدرمان
 در حرانب ،یناکام مخدر، مواد به یوابستگ مانند مشكالت ریسا ای... و یپرخاشگر ،ییروکم

 یغلش و یلیتحص مشاوره از خواهندیم ای برندیم رنج طالق د،یشد استرس تجربه ،یزندگ
 دوره یط شانیا جسم و روح سالمت تا داد؛ خواهد ارائه یامشاوره خدمات شوند، مندبهره
 .دریگ قرار شیپا و یبررس مورد روح و جسم سالمت پرونده لیتشك قیطر از لیتحص

  

 واحد مشاوره

 اهم خدمات:  
o  انیرو وحی ، روشخصیتی، گیدخانوا، مختلف تحصیلیهای وره در زمینهائه مشارا ، 
o ؛ وعاطفی ، زناشوییو گی دخانوا... 

o هایمهارت ن واروسالمت ء تقارموزشی اهای آری و دورهادواهای ری سخنرانیبرگزا 
  ؛زندگی

o ن؛انشجویاد شده درت مشاهدهمشكالترین عمدهگاهنامه با توجه به ر و شووبر توزیع 

o ؛انشجویید ایجر مسائلص خصوه در شد ریادوا موزشی تعاملیهای آکارگاه ریبرگزا 
 

o پایش وضعیت  و روان تكمیل شده از سوی دانشجویان سالمت هاینامهرکابررسی
 .بهداشت روح و روان ایشان

 11 ساعت از شنبهچهار و دوشنبه شنبه، : روزهایمحترم موسسه مشاورزمان حضور 
 .در طبقه چهارم ساختمان هیئت علمی 14 تیلغا

 معتمد پزشك
 
 :تخدما اهم    

o و پایش وضعیت  نانشجویادتكمیل شده از سوی  جسمی نامه سالمترکا بررسی
 بهداشت جسمی ایشان؛

 
o تراپیمسر -ت یقارتزن و پانسما -تراپی اکسیژنشامل ن مادرلیه واهای کمكائه را، 

 .گیری فشارخونو اندازه بندیآتل
 0:31 ساعت از دوشنبه و شنبهكی شنبه،: روزهای پزشك معتمد موسسهزمان حضور 

 .در طبقه چهارم ساختمان هیئت علمی 14:31 تیلغا



 

 

 

 کتابخانه

 سیتاس 1361 سال در که است یتخصص -یدانشگاه یاکتابخانه موسسه، کتابخانه    
 یعاجتما علوم و حقوق اقتصاد، ت،یریمد یموضوع یهانهیزم در آن یاطالعات منابع. شد
 نیا مجموعه در. ردیگیم قرار مخاطب جامعه اریاخت در تالیجید و یچاپ نوع دو در

 و تالیجید نامهانیپا و یپژوهش طرح کتاب، کامل متن عنوان 71111 از شیب کتابخانه
 یارسف و یسیانگل یهامقاله متن یسازادهیپ امكان با همراه ،یچاپ کتاب عنوان 31111

 . است آمده فراهم کشور از خارج و داخل یاطالعات یهاگاهیپا در ت،یمحدود بدون
 و تالیجید کتابخانه کتابخانه، در تیعضو و نام ثبت قیطر از کتابخانه نیا کاربران

 .برخوردارند یاکتابخانه خدمات تمام از یاطالعات یهاگاهیپا
 النس از استفاده و موسسه یکار هایساعت و روزها در کتابخانه مطالعه سالن از استفاده
 .دارد ادامه 10 ساعت تا یکار هایساعت بر عالوه خانهقرائت

 

 مجموعه کتابخانه

 تعداد نوع تعداد نوع

 62751 کتاب دیجیتال 31117 چاپی کتاب فارسی و التین

 2752 پایان نامه دیجیتال 52 یصوت کتاب

 1552 تالیجید گزارش 3677 طرح های پژوهشی
 

 کتابخانه انواع خدمات

o ؛این منابع برخط تمدید و رزرو ای،رسانه چند و گویا های چاپی،امانت کتاب 

o ؛های پژوهشیطرحنامه، گزارش و متن کتاب، پایانتمام فایل دسترسی برخط به 

o  و امكان  پایگاه اطالعات علمی داخل و خارج از کشور 31دسترسی برخط به بیش از

 ؛سازیپیاده

o ؛متن انواع منابع علمی داخل و خارج از کشورفایل تمام 

o زینشی، مشاوره مرجع و اطالع سانیاشاعه اطالعات گ. 

 

 

 



 ارتباطات و اطالعات یفناور دفتر
 :شامل موارد زیر است موسسه نانشجویاد دفتر بهاین  تخدما اهم    

o ؛هاابگاهخوو  هاکالس ،ییدانشجو تیسا افزارینرم و افزاریسخت یفن یبانیپشت 
o غذا؛ رزرو و هیتغذ ونیاتوماس به مربوط الزم اقدامات انجام و یبانیپشت 
o كیالكترون پست و اینترنت سیسرو ارائه (E-mail)؛ 
o افزارینرم هایسامانه یفن یبانیپشت. 

های های مندرج در جدول زیر به سامانهبه استفاده از نشانیتوانند دانشجویان گرامی می
 مورد نیاز خود دسترسی یابند. 

 

 آدرس اینترنتی نام سامانه

 Lib.imps.ac.ir کتابخانه دیجیتال

 mail.imps.ac.ir پست الكترونیك

 uni.imps.ac.ir پورتال دانشجویان

 elms.imps.ac.ir آموزش مجازیسامانه 

 
آخرین اخبار  از   www.imps.ac.ir نشانیاز طریق پورتال موسسه  به همچنین 
اهند خودسترسی  نیز های یادشدهبه سامانهو های منتشر شده آگاهی یافته و اطالعیه

 .داشت
 

 موسسه نیكیوالكتر پست یسوسر از دهاستفا ضوابط
کد کاربری  و دایجا موسسه تاطالعا یورفنا فترد توسط كیلكترونا پست یسوسر    
الگوی زیر  با مطابق که شودمی تحویل نانشجویاد به شموزآ ابطر طریق از صرفاًآن 
  (کد کاربری @(Imps.ac.ir وارد سامانه پست الكترونیك شوید. توانیدمی

 :فرمایید توجه زیر تنكا به است مالز موسسه نیكوالكتر پست سامانه از دهاستفا یبرا 
o رعبو مزر و یبررکا کد را تغییر داده و دخو رعبو مزر سامانه به ورود محضبه 

 ؛اعالم ننمائید یگرد صاشخا بهخود را 
o ؛نمایید مدیریت ار دخو نیكوالكتر پست سامانه حجم ،فضا یتودمحد لیلد به 
o ؛شود یراددخو ناآشنا هاینامه بازنمودن از 
o ؛کنید دهاستفا موسسه تتباطارا یبرا صرفاً دخو سامانه آدرس از 



 

o ؛شوید رجخا دخو پست الكترونیك از یگرد هایسایت ورمر مهنگا در 
o کهدرصورتی Mailbox اشتد نخواهد ایمیل یافتدر نامكا پر شود، انشجود 

 نشد پر یخرتا از هما سه از بیش مدت به ضعیتو این راستمرا رتصو در و
Mailbox  گرددمی لغیرفعاسرویس پست الكترونیك. 

 

 موزشیآ تارمقر
 .است یضرور نه،یبه طی دوره تحصیلی به صورت یبرا یآموزش مقررات مطالعه    

 از .باشد کوشا دقتبه هاآن کارگیریبه در مقررات، از یآگاه ضمناست  موظف دانشجو
 رد،گییم قرار آموزش سامانه و تیسا در دانشجو موردنیاز موارد و هااطالعیه که آنجا

 .است یضرور ،یآموزش سامانه و تیسا یهفتگ کنترل
 

 جبرانی دروس
 .است احدو 12 حداکثر یآموزش گروه صیتشخ به جبرانی دروس یواحدها تعداد    

 نیانگیم در مذکور نمره اما است یالزام یجبران دروس در 12 یقبول نمره کسب: 1 هتبصر
 اتهی مصوب تعرفه طبق دروس نیا نهیهز و شودینم محاسبه دانشجو کل و سالنیم

  .شودیم افتیدر دانشجو از موسسه امناء
 ودانشج یلیتحص سنوات سقف در یجبران دروس یبرا شده استفاده زمان: 2 هتبصر

 .شودینم محاسبه
 برای اطالع از شرایط حذف پزشكی پایان ترم به سایت موسسه مراجعه نمائید. :3 هتبصر

تحصیلی زشیابیرا و سیدر یاحدهاو  

  نمره، ثبت و نمره اعالم یچگونگ ،یآموزش میتقو درباره گیریتصمیم و ریزیبرنامه    
  خیتار امتحانات، جینتا به اعتراض نحوه دروس، یاضطرار حذف اضافه، و حذف زمان

 .شودیم انجام موسسه مصوب ییاجرا نامهشیوه طبق رهیغ و تجدیدنظر
 اساس بر و درس آن مدرس یسو از درس هر در دانشجو یلیتحص شرفتیپ یابیارز    

 یانیپا و مستمر یکتب آزمون جینتا و فیتكال انجام کالس، در دانشجو تیفعال و حضور
 یعدد یمبنا بر و شودیم انجام یلیتحص سالنیم هر انیپا و طول در ینظر دروس یبرا
 .است محاسبهقابل ستیب تا صفر از

 .است یالزام درس کالس جلسات تمام در دانشجو حضور
 در ای جلسه سه از شیب درس كی در یلیتحص سالنیم طول در دانشجو اگر :1 هتبصر
 صورت در و صفر درس آن نمره ،کند بتیغ درس آن سالنیم انیپا امتحان جلسه
 .شودیم حذف درس آن موسسه، یسو از بتیغ بودن موجه صیتشخ



 به ناب سالنیم هر انیپا در دانشجو ماندهیباق ای یانتخاب یواحدها کهدرصورتی: 2هتبصر
 یدرس واحد 1 از کمتر به موسسه، صیتشخ به و دانشجو اراده از خارج و موجه لیدال

 یو یلیتحص سنوات در کامل سالنیم كی عنوانبه سالنیم آن صورت نیا در ؛برسد
 .است یرتأثبی دانشجو شدن مشروط در سالنیم نیا نمرات نیانگیم اما شود،یم محسوب

 .(است سالنیم چهار)سال دو ارشد، یکارشناس دوره در لیتحص مجاز مدت
 آموختهدانش مقرر مدت در گانیرا آموزش مشمول یدانشجو کهدرصورتی :3 تبصره
 شیفزاا. دهد شیافزا سالنیم دو تا حداکثر را یو لیتحص مدت دارد اریاخت موسسه نشود،

 طبق نهیزه افتیدر با دوم سالنیم در و گانیرا صورتبه اول سالنیم در یلیتحص سنوات
 مدت نیا در دانشجو چنانچه. شودیم انجام موسسه امنایهیات مصوب تعرفه
 .است محروم لیتحص ادامه از نشود آموختهدانش
 سال( است.نیم 4سال ) 2کارشناسی ارشد  دوره در لیتحص مجاز مدت

 99 یورود سنوات اضافه هیشهر
 افزوده شده بر اساس آمار رسمی منتشره از مرکز آمار ایران

 شهریه )ریال( سالنیم مقطع

 15.155.121 1411-1412 دوم کارشناسی ارشد
 

 هر در یقبول نمره کسب عدم صورت در گانیرا آموزش مشمول یدانشجو :1تبصره 

 همان مجدد انتخاب یبرا است موظف( موسسه صیتشخ به) آن موجهریغ حذف ای درس
 سهموس یامنا اتیه مصوب تعرفه مطابق راآن به مربوط نهیهز ن،یگزیجا دروس ای درس

 .کند پرداخت
 (میلیتحصیالت تكسایت وب هاینامهآیین) ارشد یکارشناس نامهآیین مراجعه شود به

 

 نامهپایان 
 با ار دخو نامهپایان موضوع ،تحصیلی مسو لنیمسا شروع از قبل است موظف انشجود    
 نامهپایان موضوع ،نماید بانتخا مربوط موزشیآ وهگر تأیید و اهنمار اساتید یا داستا نظر
 .(دارد قرار موسسه تیسا در مربوط فرم) یابدمی قطعیت گروه تأیید از پس

های غیر از اساتید راهنما و مشاور در مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از درج نویسنده
 نامه، با مجوز کتبی استاد راهنما بالمانع است.پایان
شود ی مییابیابی وزارت علوم، مشابهمشابه نامه یك ماه قبل از دفاع نهایی در سامانهپایان

 شود.و با تشخیص کمیته داوری )اساتید راهنما، مشاور و داور( مجوز دفاع صادر می
 



 

 

 موزشیآ هایگروه

 در. است شدهبینیپیش مختلفی هایگروه تشكیل ،موسسه موزشیآ رامو مانجا یبرا    
 :باشدمی زیر موزشیآ هایگروه یاراد موسسه حاضر لحا

o ؛مدیریت وهگر 
o ؛هاسیستم اقتصاد و وهگر 
o خصوصی قحقو وهگر. 

در  با عناوین ذیل موسسه نیا در شدهارائه ارشد یکارشناس هایرشته دروس سرفصل    
 :است شدهارائهسایت تحصیالت تكمیلی های آموزشی وبگروه قسمت

 ؛عیصنا یمهندس رشته دروس سرفصل
 ؛یاقتصاد علوم رشته دروس سرفصل
 ؛یخصوص حقوق رشته دروس سرفصل
 ؛یدولت تیریمد رشته دروس سرفصل
 .یبازرگان تیریمد رشته دروس سرفصل

    



 

 


