
 1401 نام تابستانثبت (1اطالعیه شماره )

برنا ه نییستتع  ، عادالت دیفرانستت   ،2 ریاضتتع ومی ع، 1 ریاضتتع ومی عدروس  1401در تابستتنا   (1

سبات وددی2 ف زیک ومی عو  1 ف زیک ومی ع، کا پ یتر ضع  هندسع و  حا شجییانع که  رفاًص  ، ریا برای دان

  .است نامثبتقاب   ،(100)گروه  شرکت در ا نحا   جددصیرت ه ب اشند،ب شده ردود  ،در این دروس

 ،غ بت ا نحانع ،د. غ بت کالسعکسب نمیده باش 1بند  افناده در دروس ینمره بایست حنماًدانشجی  ع (2

نبیده  100در گروه نام ثبت نبیده و این دسنه از دانشجییا   جاز به 1بند حذف اضطراری و حذف پزشکع شا   

 .های ارائه شده به صیرت آ یزش الکنرون کع شرکت نمایندتیانند در گروه عو فقط 

شدهدروس  (3 صیرت آ یزش الکنرون کع ن ز ارائه ، 1 در بند درج  سنا  به  شجییا  در تاب شده و کل ه دان

 .نام در این دروس خیاهند بید جاز به ثبت

 برخع از دروس کارگاهع و آز ایشگاهع در تابسنا  به صیرت  حدود ارائه خیاهد شد.  (4

  نیط به رس د  به حدنصاب ظرف ت خیاهد بید.تئیری )با ارائه  جازی( و دروس وملع  دروستشک    (5

حذف  است.ن از ضروری ن از/همو روایت پ شواحد  6در ترم تابسنا  نا ع تعداد واحدهای ثبت حداکثر (6

 .ویدت داده نخیاهد شدنا ع دروس ثبتشهریه  نبیده وپذیر ا کا  در تابسنا  درس

 کنند تیانند واحد درسع دیگری اخذنمع ،نام دارندواحدی ثبت 2صیرت ه دانشجییانع که کارآ یزی را ب (7

 تیانند یک واحد درسعتنها  ع ،اندنام نمیدهواحدی یا صفر واحدی ثبت 1صیرت ه و دانشجییانع که کارآ یزی را ب

 اخذ نمایند. 

 همراه کارآ یزی/کارورزی بال انع است.ه ب 3و  1اخذ یک درس از دروس  بند  تبصره:

 . استبال انع  کارورزی/کارآ یزی  همراهه باخذ پروژه  (8

 .خواهد بودخوابگاه و تسهیالت رفاهي  یبدون ارائهتابستان نام ثبت (9

دروس ف زیک  ا نحا   جدد و آ یزش الکنرون کع در هایگروه یکل هها و ها و آز ایشگاهنام کارگاهثبت (10

نییسع کا پ یتر پس و برنا ه ،  عادالت دیفرانس  2 ، ریاضع ومی ع1 ، ریاضع ومی ع2 ، ف زیک ومی ع1 ومی ع

  .استپذیر ا کا  ، صیباز پرداخت شهریه 



 1401تابستان  بندیزمان

 ردیف فعالیت تاریخ

71/03/1140و81شنبه چهارشنبه و سه  1 (هاآموزش دانشکدهتوسط ) نام کارآموزی و پروژهثبت 

14/04/1140و15شنبه  چهارو  شنبهسه  2 ها()توسط آموزش دانشکده کارآموزی و پروژه حذف و اضافه 

21/04/0114و22شنبه چهارشنبه و سه  3 )پس از پرداخت شهریه( هاکارگاه و آزمایشگاهالکترونیکي/آموزش /دروس افتاده نامثبت 

25/04/1401شنبه   4 و آزمایشگاه( ها )کارگاهشروع کالس 

02/06/1401چهارشنبه   5 هاپایان کالس 

09/06/1140لغایت چهارشنبه  05/06/1140شنبه   6 های پایانيآزمون 

16/06/1401چهارشنبه   7 تابستانمهلت ثبت قطعي نمرات  

 رساني خواهد شد.ها متعاقباً اطالعی دروس افتاده/آموزش الکترونیکي/کارگاه و آزمایشگاهبندی و شهریهزمان

 

های غ ررسمع، های  ندرج در کانال ننشر شده و سایر اطالو ه 1401خرداد  16این اطالو ه، در تاریخ توجه: 

 فاقد اونبار است.

 

 دانشگاه يمدیریت امور آموزش                                                                                                    


