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 )دوره مجازی( دانشگاه خوارزمی 1401تابستان  دورهثبت نام اطالعیه 

رساند به منظور جبران ؛ به استحضار مي1401براي کلیه دانشجویان عزیز متقاضي در دوره تابستان سال  ضمن آرزوي سالمتي

بخصوص دانشجویان در شرف  مقطع کارشناسي براي دانشجویاندر دوران کرونا بخشي از مشكالت آموزشي بوجود آمده 

 د.نمایصورت غیرحضوري )مجازي( ميهتابستان ب دورهمطابق با تقویم ذیل، اقدام به برگزاري  خوارزمي التحصیلي، دانشگاهفارغ

هاي آموزشي، امتحانات و ارسال ان اعم از ثبت نام، شرکت در کالسشایان ذکر است که کلیه فرایندهاي مربوط به دوره تابست

 انجام خواهد شد. بصورت غیر حضورينمرات 

در این دوره نام مجاز به ثبت ، پیام نور و غیر انتفاعيبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي وابسته تمامي دانشجویان دانشگاه

 هستند. 

 

 دانشگاه خوارزمی 1401ترم تابستان بندی برنامه زمان

 1401تیر ماه  10خرداد تا  21 و انتخاب واحد مقدماتينام ثبت

 1401تیر ماه  25شنبه  )بصورت مجازي( هاشروع کالس

 1401 شهریور 2 شنبهچهار هاپایان کالس

 1401شهریور  13تا  7 )بصورت مجازي(پایان ترم  امتحاناتتاریخ 

 

 مقررات و ضوابط 

 است.  دانشجومسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات برعهده است. ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر 

 کلیه کالسها بصورت مجازي و غیر حضوري برگزار خواهد شد. طبق دستورالعمل شوراي آموزشي دانشگاه  ـ1

گردد )مطابق جدول برگزار مينیز بصورت مجازي و یک هفته امتحان  غیرحضوري هفته 6تابستان در  دورههاي کالسـ 2 

 فوق(

 ثبت نام و توسط سامانه گلستان دانشگاه خوارزمي قابل انجام است. جهتالكترونیكي به صورت صرفاً ترم تابستان  نامـ ثبت3

از  1401تابستان  دورهمتقاضیان "مراجعه و بر روي گزینه   /http://golestan.khu.ac.irبه لینک در تاریخ قید شده 

 کلیک شود. "ساير دانشگاه ها

 گردد. اعت در هفته تشكیل ميس 8واحدي  دروس سه و ساعت در هفته 5/5ـ دروس دو واحدي 4

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

 پذیر نیست.ـ حذف و اضافه در ترم تابستان امكان6

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

 شدن ثبت نام منوط به پرداخت کامل شهریه مي باشد.

http://golestan.khu.ac.ir/
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نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز شده به ـ در صورت ثبت8

 سترداد نیست. هیچ عنوان قابل ا

پس از طي مراحل اداري  تيدنصاب الزم حذف گردد، شهریه پرداخنرسیدن به حبه علت هایي در صورتي که درس یا درس -9

 قابل بازگشت خواهد بود. 

امتحانات پایان  خود باید برنامه زمان بندي امتحانات پایان دوره تابستان را مد نظر قرار دهد تا دانشجو در انتخاب واحد -10

 د. نترم دروس انتخابي تداخل زماني نداشته باش

جلسه تجاوز نماید،  3از الزامي است و اگر غیبت دانشجو در هر درس  هر درس مجازي هايحضور دانشجو در تمام جلسه -11

 نامه و مقررات آموزشي نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد. مطابق آیین

)که در آن نام دانشگاه مبدا، از دانشگاه مبدا را  فرم میهماننام ها در زمان ثبتدانشجویان سایر دانشگاهروري است ض -12

درس، تعداد واحد درسي، شماره نامه ثبتي و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشي دانشگاه مبدا  شماره ملي، عنوان

. عواقب هر گونه مغایرت در واحدهاي اخذ گلستان بارگذاری نمايند هدر سامانو  ودهرسیده است، قید شود( دریافت نم

گونه مسئولیتي در خصوص تغییر، جابجایي، حذف و برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچ فرم میهمانشده توسط دانشجو با 

  ندارد.را مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه 

 در تابستان نیمسال در دانشگاه آموزشي شوراي مصوبه قوانین طبقبراي دانشجویان دانشگاه خوارزمي  پایه دروساخذ  -13

 انتخاب مسئولیت است بدیهي .باشدو یا قبالً حذف کرده  افتاده واحد از را درس یكبار  دانشجو که بود خواهد اخذ قابل صورتي

 د.بو خواهد دانشجو شخص با واحد

 اطالعیه بعدي اعالم خواهد شد.تابستان به شرح زیر است. ساعت تشكیل کالس ها در  دورهدروس ارائه شده در  -14

 

 خوارزمیدانشگاه  1401تابستان  دورهدروس 

 عنوان درس نوع درس

 )به جز دانشجویان رشته فیزیک( 1فیزیک  پایه

 )به جز دانشجویان رشته فیزیک( 2فیزیک  پایه

 )گروههاي مختلف( 1عمومي ریاضي  پایه

 )گروههاي مختلف( 2ریاضي عمومي  پایه

 معادالت دیفرانسیل پایه

 تاریخ تحلیلي صدر اسالم معارف-عمومي

 انقالب اسالمي ایران معارف-عمومي

 انگلیسي عموميزبان  عمومي

 فارسي عمومي عمومي
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 است:به شرح زیر  1401برنامه امتحانات دروس پایه و عمومي در دوره تابستان  -15

 1401تابستان  دورهبرنامه امتحانات دروس پايه و عمومی در 

تاريخ  ايام هفته 

 امتحانات 

 وقت اول

  8ـ  10 

وقت دوم 

 10ـ  12

 وقت سوم

  14ـ  16 

  ــ  1فیزیک  07/06/1401  دوشنبه

 زبان انگلیسي عمومي  ــ 2فیزیک  08/06/1401 شنبه  سه

 تاریخ تحلیلي صدراسالم  ــ 1ریاضي عمومي  09/06/1401 شنبه چهار

 فارسي عمومي  ــ 2ریاضي عمومي  12/06/1401 شنبه

 انقالب اسالمي ایران  ــ معادالت دیفرانسیل  13/06/1401 يکشنبه

 

  است:به شرح زیر  1401شهریه ترم تابستان سال  -16

 مبلغ نوع شهریه ردیف

 ریال 1.500.000 واحددروس عمومي نظري به ازاي هر  1

 ریال 1.840.000 دروس پایه و تخصصي به ازاي هر واحد 2

 

 با شماره 9-15در بازه زماني ساعت در روزهاي شنبه تا چهارشنبه و  داشتن هرگونه سواليدانشجویان عزیز در صورت  -17 

 زیر تماس برقرار کنند:

 02634530375: تلفن حبیبيخانم 

 

 آموزشی دانشگاه امورمديريت 

 

 

 

 

 


