
 

 

  1401اطالعیه برگزاري ترم تابستان 

  

. تمامی می گردددر دانشگاه خلیج فارس برگزار   1401بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم می رساند، ترم تابستانی 

 . می باشندمجاز به ثبت نام  کشوردانشجویان دانشگاه هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقررات و ضوابط

ضروري است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات 

  می باشد. دانشجوبر عهده 

  ثبت نام ترم تابستانی به صورت سیستمی می باشد. .1

  گردد.برگزار می غیر حضوري (آنالین)ها به صورت تمامی کالس .2

  می باشد . صورت حضوريانات به تحوه برگزاري امتح .3

 در نظرگرفتن زمان آزمون است.  باهفته  6دوره ترم تابستان طول  .4

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

 . نمی باشدحذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر  .6

  ترم تابستانتقویم آموزشی 

  شروع ثبت نام 18/04/1401الی   12/04/1401

 انتخاب واحد 23/04/1401الی   18/04/1401

 شروع کالس ها 25/04/1401

  ها پایان کالس  31/05/1401

 امتحانات 7/06/1401الی   01/06/1401

 جدول شهریه (ریال)

  شهریه ثابت  1،500،000

 شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی 800،000

 شهریه متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی 900،000

 شهریه متغیر هر واحد درسی عملی 1000،000



 

 

پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد و به هیچ  ثابت قبل از انتخاب واحد و شهریه متغیرشهریه  .7

 عنوان قابل استرداد نیست. 

شهریه واریز در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل  .8

  شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

شهریه پرداختی  ،دانشگاه به علت حد نصاب نرسیدن حذف گردددر صورتی که درس یا درس هایی از سوي آموزش  .9

 با تایید معاونت آموزشی و پس از طی مراحل اداري توسط مدیریت امور مالی قابل بازگشت خواهد بود.

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

، بخش  https://pgu.ac.ir/faبه نشانی  دانشگاه خلیج فارس سایت  جهت اطالع از لیست دروس ارائه شده به وب .11

  ها مراجعه فرمایید.اخبار و اطالعیه

و  رم تابستانتطول مدت  در ذهاب و ایاب وسیله و سرویس سلف خوابگاهی، امکانات دانشگاه از دادن .12

  .معذور می باشددانشجویان  همچنین برگزاري امتحانات به

به آدرس  با مراجعه به سایت دانشگاه خلیج فارس ها ضروري است دانشجویان سایر دانشگاه .13

https://erp.pgu.ac.ir/Hermes ،  که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی،  از یمیهماندرخواست  از قسمت)

عنوان درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده 

موافقت نامه دانشگاه مبدا به انضمام دروس قابل  ضمناًنمایند.  دانشجویی اقدامجهت ثبت نام و اخذ کد است،) 

عواقب هرگونه بدیهی است بارگزاري گردد.  ،قسمت اسکن مدارك درخواست میهمانی از ایست دراخذ می ب

 خلیج فارسمغایرت در واحدهاي درخواست شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه 

این مغایرت ها و یا گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص هیچ

  بازگشت شهریه ندارد.

ورود به سامانه، مکاتبات اداري مسیر  ازرا  گروه، باید موافقت ، براي اخذ دروسخلیج فارسدانشجویان دانشگاه  .14

  نمایند.اخذ  تائیدیه دروس ترم تابستان» سایر درخواست ها » فرم هاي درخواست »  

 فقط( 09177729217 شماره همراه و07731222063، 07731222710شماره تماس جهت رفع مشکالت ثبت نام:  .15

 )پ واتسا در پیام جهت

  



 

 

  لیست دروس ارایه شده:

 

 

  ردیف نام درس تعداد واحد  گروه آموزشی

 1  1   ریاضی عمومی 3  ریاضی

 2  2ریاضی عمومی   3  ریاضی

 3 1   فیزیک  3 فیزیک

  4  2فیزیک  3 فیزیک

  5  1آزمایشگاه فیزیک  1 فیزیک

  6  2آزمایشگاه فیزیک   1 فیزیک

  7  معادالت دیفرانسیل  3  ریاضی

 8 1 شیمی عمومی 3 شیمی

  9  2 عمومی شیمی  3 شیمی

  10 تربیت بدنی 1 عمومی

  11  )2(تربیت بدنی  1 ورزش  1 عمومی

  12  عمومیزبان   3 عمومی

  13  فارسی عمومی  3  عمومی

  14 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 معارف اسالمی

  15  تفسیر موضوعی قرآن 2 اسالمیمعارف 

 16  انقالب اسالمی ایران 2  معارف اسالمی

 17  آیین زندگی 2  معارف اسالمی

  18 دانش خانواده و جمعیت 2  معارف اسالمی

  19  کاربرد آزمون هاي روانشناختی  2  روان شناسی

  20  شیوه هاي اصالح رفتار  2  روان شناسی

  21  بهداشت روانی  3  روان شناسی

  22  3نگارش   2  زبان و ادبیات عرب

  23  متون نظم دوره اسالمی و اموي  2  عرب ادبیات و زبان


