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 اردبیلی محقق دانشگاه  9139 تابستان ترم  برگزاری اطالعیه

 
 آمیزشیی  معنونت  نظر  زیر  9139  تحصیلهی سین  تنبسیتننی  ترم رسینند   می  محترم  دانشیویین   اطالع  ب   وسیله  بدین

 دانشیییویین   کهل  شییید  خیاهد   ارائ   ذیل  تقییم مطنبق  و  مونزی  صییییر   ب   دانشییی ن   تکملهی  تحصیییلال   و

   بنشند می آمیزشی دور  این در شرکت ب  مونز تمنیل صیر  در کشیر  دانش نههنی

 

 :اینترنتی واحد  انتخنب و ننم ثبت

 ثبت از  پس  دانشیویین   و  پذیرفت   صییر  ننم  ثبت سینمنن   طریق  از  ذیل  زمننی جدو   شیر   ب   اینترنتی ننم  ثبت

 و  شید  سینمنن   وارد  پل لری شیمنر  بن ننم  ثبت  مههت پنین  از  پس  پل لری شیمنر   درینفت  و  مذکیر سینمنن   در  ننم

 واحد   انتخنب گهسیتن  سیلسیتم  طریق از  مذکیر  دانشیوییی شیمنر   بن  و  نمید خیاهند   درینفت  دانشیوییی شیمنر 

  ملنمنیند 

 درخیاستهنی  ب   و  بید خیاهد   شد   اعالم  زمننی  فنصه   در  و  الکترونلکی  صیر   ب   صرفن  دانشویین   ننم  ثبت  تیج :

 شد  نخیاهد  داد  اثر ترتلب حضیری

 

 : بید خیاهد  زیر جدو  مطنبق واحد  انتخنب و ننم ثبت برای الزم اقدامن 

 9139 تابستان نیمسال آموزشی تقویم

  غیر  دانشجویان )مختص اینترنتی  اولیه نام ثبت 99  تیرماه  24  الی 4

 اردبیلی( محقق دانشگاه  از

 اینترنتی  واحد انتخاب 99 تیرماه  31  الی 27

 ها کالس شروع 99  ماه مرداد 4

 کالسها  پایان 99  ماه  مرداد 30

 نمرات  اعالم  و نهایی ارزشیابی مهلت 99 شهریور 6

 

 

 سامانه زمانی بازه متقاضی دانشجویان اقدامات 

 sum.uma.ac.ir 99 تلرمن   24  الی  4 اینترنتی اولیه نام ثبت

 sum.uma.ac.ir 99 تلرمن    24 الی  20 دانشجویی شماره دریافت

 golestan.uma.ac.ir 99  تلرمن   31 الی  27 اینترنتی واحد انتخاب 
 

 



 
 

 سیلسیتم  ب   ورود از  قبل اسیت  ضیروری  اردبلهی  محقق دانشی ن   در  )ملهمن ( هن دانشی ن  سینیر  دانشیویین  ❖

 .دهند  انونم را ذیل اقدامن  گهستن 

 ک   ننم  تنریخ  و  ثبتی  ننم  شیمنر   ،  درسیی واحد   تعداد  ،  درس   عنیا   آ   در  ک   مهمننی  فرم  درینفت  الف(  ✓

)تصیییر معرفی ننم     شیید  می  قلد   مذکیر  هنی  فرم  در  و اسیت رسیلد  مبدا  دانشی ن   آمیزش   مدیریت تنیلد   ب 

 در سنمنن  ثبت ننم بنرگذاری گردد(

 اولل   ننم  )ثبت  اردبلهی  محقق  دانش ن   سنیت  طریق  از  تنبستن   ترم  ننمی  ثبت  سنمنن   طریق  از  ننم  ثبت  ب( ✓

 .شد( هد نخیا داد  اثر ترتلب حضیری مراجعن  ب  و است غلرحضیری صیر  ب  فقط 

 شید   پذیرفت  دانشی ن  این  در جنری  و  گذشیت  هنی نلمسین   در  کنمل  مهمن  صییر   ب   ک   دانشیوییننی   ❖

 تنبستن   ترم  مهمن   دانشویین   پذیرش   راهنمنی  مطنلع   بن  تنبستن   ترم  واحد   انتخنب  جهت  است  ضروری  اند 

 در اسیت  بدیهی نیند نم اخذ  جدید   دانشیوییی شیمنر    و شییند   تنبسیتن   ترم ننم  ثبت  سینمنن   وارد  مودداً

 .است دانشوی عهد  ب  بعدی عیاقب الذکر فیق مراتب رعنیت عدم صیر 

 عیاقب  مبداء، دانش ن   ننم حتی  و  تحصلهی  رشت   شد ،  ثبت مشخصن   در مغنیر   هرگین   صییر   در: 1  تذکر

 .ندارد نمرا   مودد ارسیین   و  تصییحل   ب  نسییبت  مسییلیللتی دانشیی ن   و اسییت  دانشییوی عهد   ب   بعدی

 ب   آ  عیاقب  الصینقی،  ننم   معرفی  بن  دانشیوی  تیسیط  شید  اخذ   واحدهنی  در  مغنیر   هرگین   صییر   در: 2  تذکر

 دانشی ن  بن  مکنتب   و  حذف ،  جنبونیی  تغللر،  خصیی   در  مسیلیللتی  گین  هلچ دانشی ن   و اسیت  دانشیوی عهد 

 .ندارد شهری  عید  ین و مغنیر  این خصی  در مبدا

 ب  را مبدا  دانشی ن  از مهمننی  فرمهنی  اینترتی، واحد   انتخنب اتمنم  و  دانشیوییی شیمنر   درینفت  از بعد   :3  تذکر

 مبدا دانشی ن   ب   نمرا  ارسین  امکن   اینصییر  غلر  در  دهند   تحییل  اردبلهی  محقق دانشی ن   آمیزش   مدیریت

   داشت  نخیاهد  وجید

 

 

 



 

 تابستان ترم مقررات و قوانین خالصه

 .است واحد  6 تنبستن   ترم  در  اخذ  قنبل  واحد  حداکثر - 

 .نلست پذیر امکن  تنبستن  ترم در  اضنف   و  حذف - 

  واریز  شهری   دانشوی، تیسط   دللهی هر  ب   شد  انتخنب دروس  حذف  ین و  انصراف مراجع ،  عدم  صیر  در - 

 .نلست استرداد قنبل  شد 

 .بید نخیاهد  پذیر امکن   وج  هلج  ب  ترم پنین  امتحن  تداخل ین کالس  زمننی  تداخل بن دروس  اخذ  -

  خیاهد  برگزار  مونزی صیر  ب  تنبستن  ترم  کالسهنی تمنمی  کرونن بلمنری  شلیع از ننشی شرایط  دللل   ب  ➢

  شد 

  صیر  ب  تنبستن  ترم  ارزشلنبی .است ارزشلنبی زمن  گرفتن نظر  در  بدو   هفت    4 تنبستن  ترم   دور   طی  - 

  نلمسن  طی  در  غلرحضیری ارزشلنبی متنیع هنی  شلی   از  استفند  از تیانند  می اسنتلد  و  بید  لرحضیری غ

    ب لرند  بهر 

  دانشویین   ب  کتنبخنن   از استفند   و خیاب ن   ، غذا شنمل رفنهی خدمن  ارائ  از  تنبستن  ترم   در دانش ن - 

 .است معذور

 

 تابستان   ترم شهریه

 :بنشد  می  ذیل   شر  ب   1398  سن  تنبستن  ترم  شهری - 

 رین  1000,000 ثنبت شهری 

 رین 480,000 درسی واحد  هر  برای عمیمی دروس  متغلر  شهری 

 رین 550,000 درسی واحد  هر  برای پنی   دروس  متغلر  شهری 

 رین  650,000  درسی  واحد  هر  برای  تخصصی   دروس  متغلر  شهری 

 رین  780,000 درسی واحد  هر  برای عمهی و  پروژ   کنرآمیزی،  دروس  متغلر  شهری 

 

  آمیزشی  سلستم  در شتنب( هنی  کنر  )تیسط  الکترونلکی پرداخت طریق از  فقط  تنبستن   ترم شهری  - 

  از  الکترونلکی پرداخت برای شید می یندآور  است  پرداخت قنبل سنیت در  مندرج  راهنمنی شر   ب   گهستن 

 .است ضروری  کنر  انقضنء تنریخ و  cvv2 دوم  رمز  بید   دارا  شتنب کنر  طریق

  شید،  حذف  الزم نصنب  حد  ب   نرسلد  عهت ب  دانش ن   آمیزش  سیی  از دروسی ین درس  ک    صیرتی در- 

 .بید خیاهد   عید  قنبل پرداختی  شهری 

 

 .است متقنضی عهد   ب  مذکیر مقررا   و ضیابط  رعنیت عدم  مسلیللت 

  

 اردبیلی محقق دانشگاه آموزشی امور کل اداره

 


