اطالعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی  69-69در دانشگاه صنعتی شاهرود
به اطالع دانشجويان محترم ميرساند ،دانشگاه صنعتي شاهرود ترم تابستان سال تحصیلي  99-96را به دو صورت حضوری و غیرحضوری (الکترونیکي) برای دانشجويان اين دانشگاه و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه مينمايد .لذا
دانشـجوياني كه تمايـل به اخـذ ترم تابستاني دارند ،ميتوانند با مراجـعه به آدرس الکتـرونیکي  http://golestan.shahroodut.ac.irنسبت به مطالعـه فايـل راهنـما و سپس ثبتنام و انتخـاب واحـد اقدام نمايند.
تقویم آموزشی ترم تابستان 6931

شهــــریـــــه

انتخاب واحد (ثبتنام الکترونیکی از طریق سایت گلستان دانشگاه)

6931/10/63

اعالم دروسی که به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف می شوند.
شروع کالسها

6931/10/40

پایان کالسها

شروع امتحانات

6931/11/10

پایان امتحانات

6931/11/10

دروس ارائه شده بصورت حضوری
نام درس

ردیف

شهریه متغیر

 644‚444ريال

 6931/10/61لغایت 6931/10/61

6931/11/16

تعداد واحد

شهریه ثابت

 1‚044‚444ريال

ردیف

دروس ارائه شده بصورت غیرحضوری (الکترونیکی)

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

6

ریاضی عمومی - 6فنی

9

3

اندیشه اسالمی 4

4

6

ریاضی عمومی - 6فنی

9

4

ریاضی عمومی - 4فنی

9

61

آیین زندگی

4

4

ریاضی عمومی - 4فنی

9

9

معادالت دیفرانسیل

9

66

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

4

9

معادالت دیفرانسیل

9

بر اساس مصوبه شورای آموزشي دانشگاه ،دانشجويان

0

فیزیک 6

9

64

دانش خانواده و جمعیت

4

0

آمار و احتماالت مهندسی

9

دانشگاه صنعتي شاهرود در صورتي ميتواند نسبت به

5

فیزیک 4

9

69

انقالب اسالمی

4

5

زبان عمومی

9

اخذ دروس پايه و تخصصي اقدام نمايند كه از دروس

1

شیمی عمومی 6

9

1

فیزیک 6

9

مذكور حداقل يکبار نمره قبولي كسب نکرده باشند.

9

7

فیزیک 4

9

4

0

برنامه نویسی کامپیوتر

9

7
0

شیمی عمومی 4
(دانشجویان رشته شیمی)
اندیشه اسالمی 6

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود:

.تذکرات مهم:
.1

امکان اخذ ترم تابستان در دو يا چند دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.

.2

حداكثر واحد انتخابي  6واحد (در صورت دانشآموختگي  8واحد) ميباشد .رعايت مقررات آموزشي و ضوابط تعیین شده توسط دانشکده يا دانشگاه مبداء به عهده خود دانشجو ميباشد.

.3

شهريه دروسي كه به حد نصاب نرسیده باشند عودت ميگردد و در ساير شرايط مانند عدم مراجعه ،انصراف ،حذف درس انتخاب شده و  ...شهريه واريز شده به هیچ وجه قابل استرداد نميباشد.

.0

اخذ درس با تداخل زماني كالس يا امتحان مجاز نميباشد.

.9

حذف و اضافه و حذف اضطراری (تک درس) در ترم تابستان امکانپذير نیست.

.6

امکان ارائه خدمات رفاهي (خوابگاه و غذا) وجود ندارد.

.7

در روش حضوری ،محل برگزاری كالسها و امتحانات در پرديس مركزی دانشگاه ميباشد.

.8

در روش غیرحضوری (الکترونیکي) برگزاری كلیه كالسها به صورت مجازی بوده و فقط امتحانات به صورت حضوری در پرديس مركزی دانشگاه برگزار ميگردد.

.9

عواقب هرگونه مغايرت در واحدهای اخذ شده توســط دانشـجو با معـرفينامه میهمـاني و عـدم رعـايت قوانین و مقــررات آموزشي دانشـگاه مبداء به عهده متقاضي ميباشد و اين دانشگاه هیـچگونه مسئولیتي در خصـوص تغییر دروس ،حذف
و مکاتبه با دانشگاه مبداء در خصوص اين مغايرت ندارد.

 .14كلیه متقاضیان ساير دانشگاهها الزم است تا فرم میهمان و فرم تکمیل شده ثبتنام اينترنتي را در تاريخ 1396/40/20به اداره كل آموزش (امور رايانه) تحويل نمايند.
اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود

