
اطالعیه شماره (۱) ثبتنام تابستان ۱۴۰۱

در تابستان ۱۴۰۱ دروس ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادالت دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر،  (۱

فیزیک عمومی ۱ و فیزیک عمومی ۲، ریاضی مهندسی و محاسبات عددی  صرفاً برای دانشجویانی که در این 

دروس، مردود شده باشند، به صورت شرکت در امتحان مجدد (گروه ۱۰۰)، قابل ثبتنام است. 

دانشجو میبایست حتماً نمرهی افتاده در دروس بند ۱ کسب نموده باشد. غیبت کالسی، غیبت امتحانی،  (۲

حذف اضطراری و حذف پزشکی شامل بند ۱ نبوده و این دسته از دانشجویان مجاز به ثبتنام در گروه ۱۰۰ نبوده 

و فقط میتوانند در گروههای ارائه شده به صورت آموزش الکترونیکی شرکت نمایند.

دروس درج شده در بند ۱، در تابستان به صورت آموزش الکترونیکی نیز ارائه شده و کلیه دانشجویان مجاز  (۳

به ثبتنام در این دروس خواهند بود.

برخی از دروس کارگاهی و آزمایشگاهی در تابستان به صورت محدود ارائه خواهد شد.  (۴

تشکیل دروس تئوری (با ارائه مجازی) و دروس عملی منوط به رسیدن به حدنصاب ظرفیت خواهد بود. (۵

حداکثر تعداد واحدهای ثبتنامی در ترم تابستان ۶ واحد و رعایت پیشنیاز/همنیاز ضروری است. حذف  (۶

درس در تابستان امکانپذیر نبوده و شهریه دروس ثبتنامی عودت داده نخواهد شد.

دانشجویانی که کارآموزی را به صورت ۲ واحدی ثبتنام دارند، نمیتوانند واحد درسی دیگری اخذ کنند  (۷

و دانشجویانی که کارآموزی را به صورت ۱ واحدی یا صفر واحدی ثبتنام نمودهاند، تنها میتوانند یک واحد درسی 

اخذ نمایند. 

تبصره: اخذ یک درس از دروس  بند ۱ و ۳ به همراه کارآموزی/کارورزی بالمانع است.

اخذ پروژه به همراه کارآموزی /کارورزی بالمانع است.  (۸

ثبتنام تابستان بدون ارائهی خوابگاه و تسهیالت رفاهی خواهد بود. (۹

ثبتنام کارگاهها و آزمایشگاهها و کلیهی گروههای امتحان مجدد و آموزش الکترونیکی در دروس فیزیک  (۱۰

عمومی ۱، فیزیک عمومی ۲، ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادالت دیفرانسیل و برنامهنویسی کامپیوتر پس 

از پرداخت شهریه مصوب، امکانپذیر است. 



زمانبندی تابستان ۱۴۰۱

تاریخ فعالیت ردیف

سهشنبه و چهارشنبه ۱۸و۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ثبتنام کارآموزی و پروژه (توسط آموزش دانشکدهها) ۱

سهشنبه و چهارشنبه  ۱۵و۱۴۰۱/۰۴/۱۴ حذف و اضافه کارآموزی و پروژه (توسط آموزش دانشکدهها) ۲

سهشنبه و چهارشنبه ۲۲و۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ثبتنام دروس افتاده/آموزش الکترونیکی/کارگاه و آزمایشگاهها (پس از پرداخت شهریه) ۳

شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شروع کالسها (کارگاه و آزمایشگاه) ۴

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ پایان کالسها ۵

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ آزمونهای پایانی ۶

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ مهلت ثبت قطعی نمرات تابستان ۷

زمانبندی و شهریهی دروس افتاده/آموزش الکترونیکی/کارگاه و آزمایشگاهها متعاقباً اطالعرسانی خواهد شد.

توجه: این اطالعیه، در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده و سایر اطالعیههای مندرج در کانالهای غیررسمی، 
فاقد اعتبار است.

                                                                                                    مدیریت امور آموزشی دانشگاه


