
 

 

   دانشگاه اردکان 1401تابستان  اطالعیه برگزاری ترم 

 

برای دانشجویان    الکترونیکی را بصورت   1400- 1401ترم تابستان سال تحصیلی    ،1401/    04/    05به تاریخ   2/    85307بخشنامه شماره  به استناد  ردکانبه اطالع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه ا

دانشگاه سایر  و  دانشگاه  میاین  ارائه  عالی  آموزش  موسسات  و  تمایلنمایها  که  دانشجویانی  لذا  می   د.  دارند  تابستانی  ترم  در  واحد  اخذ  به  به  مراجعه  با  اردکان   سایتتوانند  آدرس   دانشگاه  به 

www.ardakan.ac.irhttp://   س و به آدر بیشتر  نسبت به کسب اطالعاتhttps://golestan.ardakan.ac.ir ثبت نام و انتخاب واحد مراجعه نمایند.  جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم تذکرات 

و    مامی دروس ت  .ثبت نام دوره تابستانی صرفاُ به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوری امکان پذیر نخواهد بود.  1

 . صورت الکترونیکی برگزار می شودب بستانتا ترم امتحانات پایان 

است و امکان اخذ ترم تابستان در دو یا چند دانشگاه بطور همزمان   واحد  6  تابستان  ترم  در  اخذ قابل  واحد  . حداکثر2

 وجود ندارد.  

شود و سایر شرایط مانند عدم مراجعه، انصراف و حذف درس  یداده م. شهریه دروسی که به حد نصاب نرسد عودت 3

 شود. انتخاب شده و... شهریه واریز شده به هیچ وجه عودت داده نمی

 ف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست. . حذ4

 اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.  .5

 

 دانشگاه اردکان حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی 

 1401تابستان   ترم مجازیتقویم 

 04/1401 / 30 لغایت 25/04/1401  و انتخاب واحد  ثبت نام 

   1401 /01/05 شروع کالس ها

 03/06/1401 پایان کالس ها 

   1401 /06/ 10لغایت  1401 /05/06 ( مجازیامتحانات پایانی )به صورت 

 نام درس  س در نوع   نام درس  س در نوع ردیف 

1 

د
رو

س 
ی

صاص
ی و اخت

پایه،  اصل
 

 18 1/ ریاضیات  1ریاضی 

ی
س عموم

درو
 

 دانش خانواده و جمعیت برادران  

 دانش خانواده و جمعیت خواهران  19 2ریاضیات  / 2ریاضی  2

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  20 معادالت دیفرانسیل  3

 زبان عمومی 21 ریاضی مهندسی  4

 فارسی عمومی  22 1فیزیک  5

  2فیزیک  

 محاسبات عددی 7

 شیمی عمومی  8

 استاتیک 9

 (1مقاومت مصالح ) 10

 آمار و احتماالت مهندسی 11

12 
مقاومت  -استاتیک

 مصالح 

 ایستایی 13

 1 یکیالکتر یمدارها 14

 1 یکی الکتر یها نیماش 15

16 
  یهاستمیاصول س

 ی مخابرات

17 
 / مکانیک سیاالت

 1مکانیک سیاالت 

  شهریه  

 مبلغ شهریه  نوع  دیف ر

 ریال 000/400/1 شهریه ثابت برای کلیه دانشجویان )روزانه، شبانه، مهمان(  1

 ریال 000/000/1 متغیر به ازای هر واحد شهریه  2

مدارک الزم جهت ثبت نام  

 دانشجویان مهمان 

 
()اسکن تصویر الکترونیکی  

فرم تکمیل شده مهمانی از دانشگاه  .1

 مبدا

 

3*4عکس . 2  

 

. کارت ملی یا شناسنامه 3  

 

کارت دانشجویی  . 4  
 

 

http://www.ardakan.ac.ir/
https://golestan.ardakan.ac.ir/

