دانشگاه خوارزمی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

اطالعیه دانشگاه خوارزمی برای ترم تابستان 1399
به اطالع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی میرساند ،ترم تابستانی  1399در دانشگاه خوارزمی بصورت مجازی
برگزار خواهد شد .تمامی دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پیام نور و موسسههای
غیرانتفاعی مجاز به ثبتنام هستند.
برنامه زمانبندی ترم تابستان  1399در دانشگاه خوارزمی
برنامه زمان بندی این دوره به شرح زیر است:
ثبتنام مقدماتی غیر حضوری

24خرداد تا  3تیرماه

ثبت نام نهایی غیر حضوری ( اخرین مهلت پرداخت شهریه)

 4تیر تا  10تیر ماه

شروع کالسها (بصورت مجازی)

شنبه 4مرداد ماه

پایان کالسها

چهارشنبه  29مردادماه

تاریخ امتحانات پایان ترم (بصورت مجازی)

 3الی  10شهریورماه

مقررات و ضوابط
ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر است .اطالعات تکمیلی در سایت مدیریت آموزش دانشگاه به نشانی
 https://ugeducation.khu.ac.irدر دسترس است .بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات
برعهده دانشجو است.
1ـ طبق دستورالعمل شورای آموزشی دانشگاه کلیه کالسها بصورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.
2ـ مطابق آیین نامه آموزشی کالسهای ترم تابستان در  4هفته غیرحضوری و یک هفته امتحان نیز بصورت مجازی
برگزار میگردد (مطابق جدول فوق)
3ـ ثبتنام ترم تابستان صرفاً به صورت الکترونیکی و توسط سامانه گلستان دانشگاه خوارزمی قابل انجام است .جهت
ثبت نام در تاریخ قید شده ( 24خرداد تا  3تیرماه) با استفاده از مرورگر  Internet Explore7به لینک
 http://golestan.khu.ac.ir/مراجعه و بر روی گزینه "ثبت نام ترم تابستان" کلیک شود.
4ـ دروس دو واحدی 8ساعت در هفته ،دروس سه واحدی 12ساعت در هفته و دروس چهار واحدی 16ساعت در
هفته تشکیل میگردد.
5ـ حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  6واحد است.
6ـ حذف و اضافه در ترم تابستان امکانپذیر نیست.
7ـ شهریه ترم تابستان پس از ثبت نام و انتخاب واحد از دانشجو اخذ میگردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
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8ـ در صورت ثبتنام و عدم مراجعه ،انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل ،شهریه واریز
شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 -9در صورتی که درس یا درسهایی به علت نرسیدن به حدنصاب الزم حذف گردد ،شهریه پرداختی پس از طی
مراحل اداری قابل بازگشت خواهد بود.
 -10دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.
 -11تمامی کالسها به صورت غیرحضوری برگزار میگردد.
 -12حضور مجازی دانشجو در تمام جلسههای هر درس الزامی است و اگر غیبت دانشجو در هر درس از  3جلسه
تجاوز نماید ،مطابق آییننامه و مقررات آموزشی نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد .در صورت ارائه دلیل و
تشخیص موجه بودن غیبت تا قبل از شروع زمان آزمونهای پایان ترم ،درس مورد نظر حذف میگردد.
 -13ضروری است دانشجویان سایر دانشگاهها در زمان ثبتنام فرم میهمان از دانشگاه مبدا را (که در آن نام دانشگاه
مبدا ،شماره ملی ،عنوان درس ،تعداد واحد درسی ،شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی
دانشگاه مبدا رسیده است ،قید شود) دریافت نموده و در سامانه گلستان بارگذاری نمایند .عواقب هر گونه مغایرت
در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو با فرم میهمان برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص
تغییر ،جابجایی ،حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه را ندارد.
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 -15دروس ارائه شده در ترم تابستان به شرح زیر است .ساعت تشکیل کالس ها در فایل پیوست آمده است.
دروس ترم تابستان  99دانشگاه خوارزمی
نوع درس

عنوان درس

پایه

فیزیک ( 1به جز دانشجویان رشته فیزیک)

پایه

فیزیک ( 2به جز دانشجویان رشته فیزیک)

پایه

ریاضی عمومی ( 1گروههای مختلف)

پایه

ریاضی عمومی ( 2گروههای مختلف)

پایه

معادالت دیفرانسیل

عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

عمومی

تفسیر موضوعی قرآن

عمومی

اندیشه اسالمی 1

عمومی

اندیشه اسالمی 2

عمومی

انقالب اسالمی ایران

عمومی

آیین زندگی

عمومی

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

فارسی عمومی

عمومی

تربیت بدنی 1

عمومی

تربیت بدنی 2
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 -16شهریه ترم تابستان سال  1399به شرح زیر تعیین می گردد
ردیف

مبلغ

نوع شهریه

1

دروس عمومی نظری به ازای هر واحد

 1/150/000ریال

2

دروس عمومی عملی به ازای هر واحد

 1/400/000ریال

3

دروس پایه و تخصصی به ازای هر واحد

 1/400/000ریال

 -17دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره های زیر تماس برقرار کنند:
خانم حبیبی :تلفن 02634550832

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
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