
  1398دانشگاه خوارزمی براي ترم تابستان اطالعیه 

برگزار خواهد شد.  خوارزمیدر دانشگاه  1398رساند، ترم تابستانی کارشناسی میمقطع به اطالع دانشجویان محترم 
به مجاز هاي غیرانتفاعی موسسهبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پیام نور و هاي وابسته تمامی دانشجویان دانشگاه

  نام هستند. ثبت

  در دانشگاه خوارزمی 1398ترم تابستان بندي برنامه زمان

  برنامه زمان بندي این دوره به شرح زیر است:

  تیرماه  4تا  خرداد 25   غیر حضوريمقدماتی نام ثبت
  تیر ماه 11تیر تا  5  ثبت نام نهایی غیر حضوري

  ماه رتی 15شنبه   هاشروع کالس
  مردادماه 23چهارشنبه   هاپایان کالس
  شهریورماه 6الی  2  هاي پایان ترم تاریخ آزمون

  

  مقررات و ضوابط 

. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات استضروري است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر 
  است.  دانشجوبرعهده 

گردد (مطابق هفته کالس و یک هفته امتحان برگزار می 6هاي ترم تابستان در مطابق آیین نامه آموزشی کالسـ 1
  جدول فوق)

 و توسط سامانه گلستان دانشگاه خوارزمی قابل انجام است. جهت به صورت سیستمیصرفًا ترم تابستان  نامـ ثبت3
مرورگرها و سایر    Internet Explore7از مرورگرتیرماه) با استفاده  4تا  خرداد 25ثبت نامه در تاریخ قید شده (

  کلیک شود. "ثبت نام ترم تابستان"و بر روي گزینه  مراجعه  /http://golestan.khu.ac.irه لینک ب

ساعت  11ساعت در هفته و دروس چهار واحدي  8واحدي  ساعت و نیم در هفته، دروس سه 5ـ دروس دو واحدي 4
  دد. گردر هفته تشکیل می

  واحد است. 6ـ حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 5

  پذیر نیست.ـ حذف و اضافه در ترم تابستان امکان6

  گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.انتخاب واحد از دانشجو اخذ می ثبت نام و ـ شهریه ترم تابستان پس از7

نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز ـ در صورت ثبت8
  شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. 

http://golestan.khu.ac.ir/


پس از طی  تیدنصاب الزم حذف گردد، شهریه پرداخنرسیدن به حبه علت هایی در صورتی که درس یا درس -9
  مراحل اداري قابل بازگشت خواهد بود. 

  دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.  -10

  گردد. ها به صورت حضوري برگزار میتمامی کالس -11

جلسه تجاوز نماید،  3از الزامی است و اگر غیبت دانشجو در هر درس  هاي هر درسحضور دانشجو در تمام جلسه -12
نامه و مقررات آموزشی نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد. در صورت ارائه دلیل و تشخیص موجه ق آیینمطاب

  گردد. هاي پایان ترم، درس مورد نظر حذف میبودن غیبت تا قبل از شروع زمان آزمون

   نیست.امکانات خوابگاهی، سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب در ترم تابستان مهیا  -13

نام فرم میهمان (که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی، ها در زمان ثبتضروري است دانشجویان سایر دانشگاه -14
درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده  عنوان

. عواقب هر گونه مغایرت در واحدهاي ان بارگذاري نماینددر سامان گلستو  شود) دریافت نماینداست، قید می
گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، اخذ شده توسط دانشجو با فرم میهمان برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچ

  جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه ندارد. 
  

  تابستان به شرح زیر است: دروس ارائه شده در ترم -15

  خوارزمیدانشگاه  98دروس ترم تابستان 

  عنوان درس  نوع درس
  (به جز دانشجویان رشته فیزیک) 1فیزیک   پایه
  (به جز دانشجویان رشته فیزیک) 2فیزیک   پایه
  (گروههاي مختلف) 1ریاضی عمومی   پایه
  (گروههاي مختلف) 2ریاضی عمومی   پایه
  دیفرانسیلمعادالت   پایه

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  عمومی
  تفسیر موضوعی قرآن  عمومی
  1اندیشه اسالمی   عمومی
  2اندیشه اسالمی   عمومی
  انقالب اسالمی ایران  عمومی
  آیین زندگی  عمومی
  انگلیسی عمومیزبان   عمومی
  فارسی عمومی  عمومی



  1تربیت بدنی   عمومی
  2تربیت بدنی   عمومی

  

تر از خوارزمی به آدرس تهران، خیابان مفتح، پاییندانشگاه  تهرانهاي ترم تابستان در محل پردیس کالس -16
  گردد. برگزار میخیابان طالقانی 

 اطالعیه شهریه متعاقبا ارسال خواهد شد. -17

 

  مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه


