
  بسمه تعالي
  دانشگاه محقق اردبيلي  ١٣٩٥- ٩٦زمانبندي، مقررات و ضوابط انتخاب واحد ترم تابستان 

زير نظر معاونت آموزشي و   ١٣٩٥-٩٦بدين وسيله به اطالع دانشجويان محترم مي رساند ترم تابستاني سال تحصيلي 
تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه خواهد شد.كليه دانشجويان دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و 

دانشجويان گرامي لطفا به كليه  .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور در صورت تمايل مجاز به شركت هستند
به شرح ذيل توجه فرماييد. مسئوليت عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور به عهده متقاضي  ات ترم تابستانرضوابط و مقر

   .است
–آموزشي  مديريت امور، قسمت  www.uma.ac.ir جهت اطالع از ليست دروس ارائه شده به وب سايت دانشگاه -

 .اطالعيه ها مراجعه شود

   .واحد است ٦حداكثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان - 
  .ذف و اضافه در ترم تابستان امكان پذير نيستح- 
در صورت عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس انتخاب شده به هر دليلي توسط دانشجو، شهريه واريز شده به هيج - 

  .وجه قابل استرداد نيست
 .س يا تداخل امتحان پايان ترم به هيج وجه امكان پذير نخواهد بودالخذ دروس با تداخل زماني كا- 

  .س ها به صورت حضوري استالكليه ك -
  .هفته بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات است ٦طول دوره ترم تابستان  -
مجموع  ١٦/٣حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و چنانچه غيبت دانشجو در هر درس از  -

اهد شد. در صورت ارائه دليل و تشخيص موجه بودن ساعات آن درس تجاوز نمايد، نمره صفر در درس فوق منظور خو
در غيراينصورت طبق ضوابط  .درس مورد نظر حذف خواهد شد) ٠٥/٠٦/١٣٩٦(غيبت تا قبل از شروع زمان امتحانات

   .نمره صفر در درس يا دروس مورد نظر منظور خواهدشد



  به شرح ذيل مي باشد: ١٣٩٥-٩٦شهريه ترم تابستان سال - 
  ريال ٨٢٥٠٠٠شهريه ثابت  - 
  ريال ٣٨٥٠٠٠شهريه متغير دروس عمومي براي هر واحد درسي  - 
  ريال ٤٤٠٠٠٠شهريه متغير دروس پايه براي هر واحد درسي  - 
  ريال ٥٢٠٠٠٠شهريه متغير دروس تخصصي  براي هر واحد درسي  - 
  ريال ٦٢٠٠٠٠براي هر واحد درسي و عملي  پروژه ،كارآموزي شهريه متغير دروس - 
در سيستم آموزشي گلستان به شرح  )توسط كارت هاي شتاب(ترم تابستان فقط از طريق پرداخت الكترونيكيشهريه - 

راهنماي مندرج در سايت قابل پرداخت است. يادآور مي شود براي پرداخت الكترونيكي از طريق كارت شتاب دارا بودن 
  .و تاريخ انقضاء كارت ضروري است cvv1 رمز دوم

 .تابستان از ارائه خدمات رفاهي شامل غذا ، خوابگاه و استفاده از كتابخانه به دانشجويان معذور استدانشگاه در ترم - 

حذف شود ، شهريه پرداختي الزم  در صورتي كه درس يا دروسي از سوي آموزش دانشگاه به علت نرسيدن به حد نصاب -
 .ر مالي دانشگاه قابل عودت خواهد بودبا تاييد مديريت آموزش و پس از طي مراحل اداري توسط مديريت امو

 هاز ورود به سيستم گلستان نسبت ب ضروري است قبل محقق اردبيليدر دانشگاه  )ميهمان(دانشجويان ساير دانشگاه ها 
 ريافت فرم مهماني كه در آن عنوان درس ، تعداد واحد درسي ، شماره نامه ثبتي و تاريخ نامه كه به تاييد مديريت آموزشالف) د

ثبت نام از طريق سامانه ثبت نامي ترم تابستان از طريق سايت  ب) دانشگاه مبدا رسيده است و در فرم هاي مذكور قيد مي شود ،
  . اقدام نمايند دانشگاه محقق اردبيلي

تذكر مهم : دانشجوياني كه به صورت مهمان كامل در نيمسال هاي گذشته و جاري در اين دانشگاه پذيرفته شده اند  .
سامانه وارد  پذيرش دانشجويان مهمان ترم تابستان مجدداًي ضروريست جهت انتخاب واحد ترم تابستان با مطالعه راهنما 

شماره دانشجويي جديد اخذ نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت مراتب فوق الذكر  ثبت نام ترم تابستان شوند و 
 .عواقب بعدي به عهده دانشجو است



ر زمان ورود به سيستم و اخذ واحد ملزم به الصاق نمودن فرم معرفي نامه تاييدشده وثبت شماره نامه در دانشجو يان د- 
   .محقق اردبيلي هستندمحل قيد شده درسيستم گلستان دانشگاه 

در صورت هرگونه مغايرت در واحدهاي اخذ شده، توسط دانشجو با معرفي نامه الصاقي عواقب آن به عهده دانشجو - 
دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تغيير، جابجايي ، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص اين مغايرت  است و

 .و يا عودت شهريه ندارد

عواقب بعدي به عهده  ء، در صورت هرگونه مغايرت در مشخصات ثبت شده ، رشته تحصيلي و حتي نام دانشگاه مبدا- 
   .دانشجو است و دانشگاه مسئوليتي نسبت به تصحيح و ارسال مجدد نمرات ندارد

  اداره كل امور آموزشي دانشگاه محقق اردبيلي


