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 اطالعیه ترم تابستانی

قویم ت و گرددیمجازی در دانشگاه میبد برگزار م بصورت رساند که ترم تابستانیدانشجویان محترم میکلیه به اطالع 

 :باشددروس ارائه شده به شرح ذیل میآموزشی و 

 تقویم آموزشی

 18/04/97الی  16/04/97 زمان ثبت نام

 21/04/97 ارزیابی ظرفیت کالس ها

 22/04/97 تکمیل ثبت نام

 23/04/97 شروع کالس ها

 31/05/97 پایان کالس ها

 05/06/97الی  01/06/97 امتحانات

 

 

 دروس ارائه شده

 10-8 12-10 15-13 17-15 19-17 

 شنبه

  1ریاضی 

  2ریاضی 

  1فیزیک 

  1ریاضی 

  2ریاضی 

 ایستایی

 ریاضی مهندسی 

  2فیزیک 

 ایستایی

 ریاضی مهندسی 

 ایستایی

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

 

 یکشنبه

  1ریاضی 

  2ریاضی 

  1فیزیک 

  1ریاضی 

  2ریاضی 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

 ریاضی مهندسی 

  2فیزیک 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 ریاضی مهندسی 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

 

 دوشنبه

  1فیزیک 

 شیمی عمومی 

 زبان عمومی 

 شیمی عمومی 

 زبان عمومی 

 معادالت دیفرانسیل 

  2فیزیک 

 دانش خانواده  و جمعیت

 معادالت دیفرانسیل 
 سیستهای اطالعاتی مدیریت 

سیستهای 

اطالعاتی 

 مدیریت 

 سه شنبه

  1فیزیک 

 شیمی عمومی 

 شیمی آلی

 شیمی عمومی 

 شیمی آلی

 معادالت دیفرانسیل 

  2فیزیک 

 برنامه سازی پیشرفته 

 معادالت دیفرانسیل 

 برنامه سازی پیشرفته 

 

 چهارشنبه
 زبان عمومی 

 سیستهای اطالعاتی مدیریت
 شیمی آلی

 زبان عمومی 
 سیستهای اطالعاتی مدیریت 

 شیمی آلی

 دانش خانواده  و جمعیت

 برنامه سازی پیشرفته 

 دانش خانواده  و جمعیت

 برنامه سازی پیشرفته 
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 قابل توجه:موارد 

 نظر ظرفیت به حد نصاب برسد.از کالس در صورتی تشکیل می گردد که هر  -1

از حد نصاب فراتر رود اولویت با دانشجویانی است که زودتر  در هر کالس صورتی که ظرفیت ثبت نام کنندگاندر  -2

 ثبت نام نموده اند.

امتحان دانشجویان می توانند از امکانات خوابگاه و سلف زمان در به صورت حضوری برگزار می گردد و امتحان  -3

 سرویس دانشگاه استفاده کنند.

 ترم تابستان به صورت زیر می باشد:شهریه  -4

 ریال 1500000 نام ثبت برای الحساب علی شهریه 

  ریال 650000واحد  3ثابت زیر شهریه  

 ریال 1100000واحد  3 یهریه ثابت باالش 

  ریال 450000شهریه متغیر برای هر واحد 

 نرم تابستات آموزشی مو صرفا در بازه زمانی تعیین شده در تقویاز طریق سایت گلستان  و پرداخت شهریه بت نامث -5

 .گیردانجام می 

 عودت داده می شود. تشکیل نشود مبلغ علی الحساب به دانشجوشده  بکالس انتخاصورتی که در  -6

 طریق از ترم، شروع زمان از است الزم آموزشی فایلهای از استفاده و کالسها در شرکت برای گرامی دانشجویان -7

 نام کردن وارد با و شده سامانه وارد میبد، دانشگاه وبسایت اصلی صفحه در مجازی آموزش مدیریت سامانه لینک

 دخو شخصی صفحه وارد کنند می دریافت دانشگاه گلستان سامانه در ای اطالعیه در که عبوری رمز و کاربری

 .کنند پیدا دسترسی خود تکالیف و درسی فایلهای کالسی، برنامه به و شوند

 رتصو به کالسها و دارد وجود دانشجو شخصی صفحه در شده نام ثبت واحدهای به توجه با فرد هر کالسی برنامه -8

 ازیمج کالس وارد کالس شروع زمان در باید دانشجویان لذا گردد، می برگزار شده تعریف زمان در دقیقا و آنالین

 .شوند


