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  ١٣٩٨دانشگاه خوارزمي براي ترم تابستان اطالعيه 
برگزار خواهد شد.  خوارزميدر دانشگاه  ١٣٩٨رساند، ترم تابستاني كارشناسي ميمقطع به اطالع دانشجويان محترم 

به مجاز هاي غيرانتفاعي موسسهبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پيام نور و هاي وابسته تمامي دانشجويان دانشگاه
  نام هستند. ثبت

  در دانشگاه خوارزمي ١٣٩٨ترم تابستان بندي برنامه زمان
  برنامه زمان بندي اين دوره به شرح زير است:

  تيرماه  ٤تا  خرداد ٢٥   غير حضوريمقدماتي نام ثبت
  تير ماه ١١تير تا  ٥  ثبت نام نهايي غير حضوري

  ماه رتي ١٥شنبه   هاشروع كالس
  مردادماه ٢٣چهارشنبه   هاپايان كالس

  شهريورماه ٦الي  ٢  پايان ترم  حاناتتامتاريخ 
  

  مقررات و ضوابط 
. بديهي است مسئوليت عدم رعايت ضوابط و مقررات استضروري است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زير 

  است.  دانشجوبرعهده 
گردد (مطابق هفته كالس و يك هفته امتحان برگزار مي ٦هاي ترم تابستان در مطابق آيين نامه آموزشي كالسـ ١

  جدول فوق)
 و توسط سامانه گلستان دانشگاه خوارزمي قابل انجام است. جهت به صورت سيستميصرفاً ترم تابستان  نامـ ثبت٣

مرورگرها و ساير    Internet Explore7از مرورگرتيرماه) با استفاده  ٤تا  خرداد ٢٥ثبت نامه در تاريخ قيد شده (
  كليك شود. "ثبت نام ترم تابستان"و بر روي گزينه  مراجعه  /http://golestan.khu.ac.irه لينك ب

ساعت  ١١ساعت در هفته و دروس چهار واحدي  ٨واحدي  ساعت و نيم در هفته، دروس سه ٥ـ دروس دو واحدي ٤
  دد. گردر هفته تشكيل مي

  واحد است. ٦ـ حداكثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان ٥
  پذير نيست.ـ حذف و اضافه در ترم تابستان امكان٦
  گردد و به هيچ عنوان قابل استرداد نيست.انتخاب واحد از دانشجو اخذ مي ثبت نام و ـ شهريه ترم تابستان پس از٧
نام و عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دليل، شهريه واريز ـ در صورت ثبت٨

  شده به هيچ عنوان قابل استرداد نيست. 
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پس از طي  تيدنصاب الزم حذف گردد، شهريه پرداخنرسيدن به حبه علت هايي در صورتي كه درس يا درس -٩
  مراحل اداري قابل بازگشت خواهد بود. 

  دانشجو در انتخاب واحد بايستي دقت نمايد كه امتحانات پايان ترم دروس انتخابي تداخل زماني نداشته باشد.  -١٠
  گردد. ها به صورت حضوري برگزار ميتمامي كالس -١١
جلسه تجاوز نمايد،  ٣از الزامي است و اگر غيبت دانشجو در هر درس  هاي هر درسحضور دانشجو در تمام جلسه -١٢

نامه و مقررات آموزشي نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد. در صورت ارائه دليل و تشخيص موجه ق آيينمطاب
  گردد. هاي پايان ترم، درس مورد نظر حذف ميبودن غيبت تا قبل از شروع زمان آزمون

   نيست.امكانات خوابگاهي، سلف سرويس و وسيله اياب و ذهاب در ترم تابستان مهيا  -١٣
نام فرم ميهمان (كه در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملي، ها در زمان ثبتضروري است دانشجويان ساير دانشگاه -١٤

درس، تعداد واحد درسي، شماره نامه ثبتي و تاريخ نامه كه به تاييد مديريت امور آموزشي دانشگاه مبدا رسيده  عنوان
. عواقب هر گونه مغايرت در واحدهاي ان بارگذاري نماينددر سامان گلستو  شود) دريافت نماينداست، قيد مي

گونه مسئوليتي در خصوص تغيير، اخذ شده توسط دانشجو با فرم ميهمان برعهده دانشجو است و دانشگاه هيچ
  جابجايي، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص اين مغايرت و يا بازگشت شهريه ندارد. 
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  ترم تابستان به شرح زير است:دروس ارائه شده در  -١٥
  خوارزميدانشگاه  ٩٨دروس ترم تابستان 

  عنوان درس  نوع درس
  (به جز دانشجويان رشته فيزيك) ١فيزيك   پايه
  (به جز دانشجويان رشته فيزيك) ٢فيزيك   پايه
  (گروههاي مختلف) ١رياضي عمومي   پايه
  (گروههاي مختلف) ٢رياضي عمومي   پايه
  ديفرانسيلمعادالت   پايه

  تاريخ تحليلي صدر اسالم  عمومي
  تفسير موضوعي قرآن  عمومي
  ١انديشه اسالمي   عمومي
  ٢انديشه اسالمي   عمومي
  انقالب اسالمي ايران  عمومي
  آيين زندگي  عمومي
  انگليسي عموميزبان   عمومي
  فارسي عمومي  عمومي
  ١تربيت بدني   عمومي
  ٢تربيت بدني   عمومي

  

تر از خوارزمي به آدرس تهران، خيابان مفتح، پاييندانشگاه  تهرانهاي ترم تابستان در محل پرديس كالس -١٦
 گردد. برگزار ميخيابان طالقاني 

در دانشكده تربيت بدني در تهران در محل ورزشگاه شهيد كشوري  ٢و  ١محل برگزاري كالس هاي تربيت بدني 
  برگزار مي گردد.

  شد.خواهد اعالم  معاونت آموزشيشهريه دروس متعاقبا در سايت  -١٧
  زير تماس برقرار كنند: دانشجويان عزيز در صورت داشتن هرگونه سوالي با شماره هاي -١٨

   ٤٤٥٤ داخلي ٠٢١٨٨٣٢٩٢٢٠-٣تلفن  :گودرزيخانم 
   ٤٤٤٥ داخلي ٠٢١٨٨٣٢٩٢٢٠-٣تلفن   خاني:خانم 

  هخدمات آموزشي دانشگامديريت 


