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  معاونین محترم آموزشی دانشگاههای دولتی، پیام نور و علوم پزشکی
موسسات محترم آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی

با سالم و احترام

بدینوسیله به استحضار میرساند دانشگاه والیت در تابستان ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری ترم تابستانی و ارائه 
تعدادی از دروس پایه و و عمومی می نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطالع رسانی به 

دانشجویان آن دانشگاه نسبت به معرفی متقاضیان اقدام فرمایید .

دانشجویان می توانند برای اطالع از جزئیات و نحوه ثبت نام از طریق روش های زیر اقدام نمایند:

   https://education.velayat.ac.irمراجعه به تارنمای آموزش دانشگاه والیت به نشانی

 /https://golestan.velayat.ac.ir : مراجعه به تارنمای ثبت نام

 /https://vu.velayat.ac.ir  :مراجعه به تارنمای حضور در کالسها

eduserv@velayat.ac.ir  : مراجعه به تارنمای ایمیل آموزش دانشگاه

شماره های تماس دانشکده فنی و مهندسی:   ۰۵۴۳۱۲۵۱۲۵۱ 

شماره های تماس دانشکده ادبیات و علوم انسانی :   ۰۵۴۳۱۲۵۱۲۶۸  

شماره های تماس آموزش کل  :   ۰۵۴۳۱۲۵۱۳۳۶-۰۵۴۳۱۲۵۱۲۴۹ 

با آرزوی توفیق الهی
دکتر مسعود دهقانی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه والیت

https://education.velayat.ac.ir/
https://golestan.velayat.ac.ir/
https://vu.velayat.ac.ir/
mailto:eduserv@velayat.ac.ir
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بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم دوره کارشناسی می رساند ، ترم تابستانی ۱۴۰۱ دانشگاه 
والیت بصورت مجازی برگزار خواهد شد. تمامی دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پیام نور، موسسه های غیرانتفاعی، 

مجاز به ثبت نام هستند.

الف : برنامه زمانبندی  

ب:جدول شهریه  

شهریه عنوان

۳۴۵۰۰۸۶ ریال شهریه ثابت گروه فنی و مهندسی

۴۵۵۴۱۲ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی نظری گروه فنی و مهندسی

۵۵۲۰۱۳ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی گروه فنی و مهندسی

۸۸۵۵۰۰ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی عملی گروه فنی و مهندسی

۱۶۴۷۰۸۵ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی پروژه گروه فنی و مهندسی

۳۰۳۶۰۷۵ ریال شهریه ثابت گروه ادبیات و علوم انسانی

۴۱۴۰۱۱ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی نظری گروه ادبیات و علوم انسانی

۴۹۶۸۱۳ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی اصلی و تخصصی گروه ادبیات و علوم 
انسانی

۸۲۲۲۵۰ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی عملی گروه ادبیات و علوم انسانی

۲۷۶۰۰۷ ریال شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی غیر عملی

تاریخ عنوان

۱۴۰۱/۳/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۴/۰۴ تاریخ ثبت نام

۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ترمیم فوری کالسها

۱۴۰۱/۰۴/۱۲ شروع کالسها

۱۴۰۱/۰۶/۰۳ پایان کالسها

۱۴۰۱/۶/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ تاریخ امتحانات
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ج: مقررات و ضوابط

 ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستانی به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت 

عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده متقاضی است.

۱. جهت اطالع از لیست دروس ارائه شده به وب سایت آموزش دانشگاه والیت به نشانی  
   www.             و   وب  سایت  دانشگاه  به  نشانی   https://education.velayat.ac.ir 

https://velayat.ac.ir ، بخش اخبار و اطالعیهها مراجعه فرمایید.
۲. ثبت نام مقدماتی جهت دانشجویان دانشگاه والیت  از ۲۸ خرداد  الی ۴  تیرماه و ثبت نام با تاخیر 

۸تیر ماه می باشد.
۳. ثبت نام ترم تابستانی به صورت سیستمی می باشد.

۴. طول دوره ترم تابستانی ۶ هفته، بدون در نظر گرفتن زمان آزمونها، است.
۶. تمامی کالسها به صورت غیر حضوری (آنالین) برگزار میگردد.

۷- نحوه برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری (آنالین) می باشد .
۸- جهت شرکت در کالسها به تارنمای https://vu.velayat.ac.ir مراجعه نمایند.

۹. دروس دو واحدی ۶ ساعت و نیم در هفته، دروس سه واحدی ۹ ساعت و نیم در هفته و دروس چهار 
واحدی ۱۲ ساعت و نیم در هفته تشکیل میگردد.

۱۰. حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی ۶ واحد و برای دانشجویان ترم آخر دانشگاه والیت ۸واحد 
است.

۱۱. حذف و اضافه در ترم تابستانی امکانپذیر نیست.
۱۲. الف: شهریه ثابت،  ترم تابستانی پس از پرداخت توسط دانشجو به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

 ب: شهریه متغیر،  ترم تابستانی پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ میگردد و به هیچ عنوان قابل 

استرداد نیست.
۱۳- در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، 

شهریه( ثابت، متغیر) واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
۱۴- در صورتی که درس یا درسهایی از سوی آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حدنصاب الزم حذف 
گردد، شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی دانشگاه و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور 

مالی دانشکده قابل بازگشت خواهد بود.
۱۵. دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی 

نداشته باشد.
۱۶. بدلیل برگزار شدن کالس ها و آزمون ها  بصورت مجازی،  امکانات خوابگاهی،  سلف سرویس و 

وسیله ایاب و ذهاب در ترم تابستانی در اختیار دانشجویان گرامی قرار نمی گیرد.

../Downloads/www.%20%20%20https:/velayat.ac.ir/
https://education.velayat.ac.ir/
../Downloads/www.%20%20%20https:/velayat.ac.ir/
https://vu.velayat.ac.ir/
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۱۷. ضروری است دانشجویان سایر دانشگاهها در زمان ثبت نام ، فرم میهمان را ارائه و آپلود نمایند. (که 
در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی دانشجو، عنوان درس، تعداد واحد درسی، فرم مهمان دارای شماره و 
تاریخ نامه دبیرخانه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده، باشد). عواقب هرگونه مغایرت 
در واحدهای درخواست شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه والیت 
هیچگونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت 

ها و یا بازگشت شهریه ندارد.
۱۸. شماره تماس جهت رفع مشکالت ثبت نام: ۰۵۴۳۱۲۵۱۲۲۰ (از ساعت ۸ الی ۱۲ ) 

و شماره همراه  ۰۹۱۳۳۲۹۱۳۴۶ (پیام در واتساپ )    
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 مسعود دهقانی
معاون آموزشی و پژوهشی

           

عنوان درس نوع درس

ریاضی عمومی  ۱ (برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)

ریاضی عمومی ۲ (برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)
فیزیک  ۱(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)
فیزیک ۲(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)

معادالت دیفرانسیل(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)
ریاضیات پیشنیاز

کارورزی ۱ و ۲ (رشته علوم و مهندسی باغبانی)
کارورزی ۱ و ۲ (رشته  علوم و مهندسی محیط زیست)

کارورزی ۱ و ۲ و پروژه (رشته مهندسی معدن)
پروژه کارشناسی (رشته های ریاضی،آمار، و علوم کامپیوتر)

 
 
 
 

پایه

محاسبت عددی(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)
آمار احتمال  مهندسی(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)

آمار احتمال مقدماتی (رشته آمار)
مدار الکتریکی ۱( رشته مهندسی برق،مهندسی کامپیوتر،مهندسی صنایع،مهندسی 

معدن)
ریاضی مهندسی(برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه)

مبانی مهندسی برق(رشته مهندسی مکانیک)


