 اطالعیه 

ویژه دانشجو

تقویم تابستان
و
معرفی به استاد

نیمسال تابستان  )3993( 0011دانشگاه سمنان ( مجازی )
ویژه دانشجویان پردیس فرزانگان
الف  :شرایط اخذ دروس

 -1دانشجویان می توانند حداکثر  6واحد درسی را اخذ نمایند؛ اگر دانشجو در نیمسال تابستان ،درس کارآموزی را اخذ نماید،
حداکثر یک درس دیگر در تابستان می تواند اخذ نماید ( کارآموزی  +حداکثر یک درس ).
 -2دانشجو در هر حال در نیمسال تابستان فقط می تواند یا به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها انتخاب واحد نموده ،یا با
استفاده از این تسهیالت در تابستان در دانشگاه سمنان انتخاب واحد نماید.
 -3حد نصاب تشکیل دروس عمومی  05نفر ،دروس پایه  05نفر و دروس تخصصی  25نفر خواهد بود و کلیه دانشجویان موظف
هستند تا پایان انتخاب واحد نسبت به جابه جایی دروس درخواستی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت ،
هر گونه تبعات ناشی از آن به عهده دانشجو بوده و امور آموزشی دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال جابه جایی دانشجو در گروه
دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.
-0به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا کالس های ترم تابستان به صورت مجازی برگزار خواهد شد لذا دانشگاه از ارائه خدمات
رفاهی شامل خوابگاه  ،غذا و استفاده از کتابخانهه دانشهجویان معهذور اسهت وهول دوره تابسهتان  6هفتهه بهه صهورت مجهازی
می باشد.
ب  :شرایط پرداخت شهریه
 -1میزان شهریه پرداختی (بر حسب ریال؛ پرداخت از وریق سیستم الکترونیک در زمان انتخاب واحد ):
مقطع

دوره

رشته

دامپزشکی

ناپیوسته  ،دکتری عمومی

کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و

دکتری عمومی
دامپزشکی
علوم انسانی

ثابت

متغیر به ازای هر واحد درسی
عمومی

2/011/111

پایه

تخصصی

5/211/111

5/211/111

911/111
081/111

روزانه و شبانه
سایر رشته ها

951/111

001/111

801/111

* مبالغ فوق به صورت علی الحساب بوده و پس از تصویب هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی اجرا خواهد شد.

-2
-3
-4
-5
-6

با عنایت به مصوبات موجود،کارآموزی ،برای دانشجویان روزانه شهریه ندارد ولی دانشجویان دوره شبانه می بایست مطابق تعرفه
دانشجویان شبانه شهریه پرداخت نمایند.
امور آموزشی از انتخاب واحد دانشجویانی که نسبت به پرداخت شهریه واحدهای اخذ شده در تابستان اقدام ننموده اند در نیمسال
اول سال تحصیلی  1055-1051جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در صورتی که حدنصاب الزم جهت تشکیل کالس درس کسب نگردد ،شهریه دریافتی مربوط به درس مذکور دانشجو مسترد
می شود.
در صورتی که دانشجو پس از پایان مهلت ثبت نام از شرکت در امتحانات پایانی درسی که حد نصاب الزم جهت تشکیل را کسب
نموده است خودداری نماید شهریه (ثابت و متغیر) قابل برگشت نبوده و مسترد نمی شود.
در صورتیکه دانشجویان به هردلیل نسبت به انتخاب واحد در تابستان خارج از ضوابط اعالم شده اقدام نمایند ملزم به پرداخت
شهریه (ثابت و متغیر) کلیه واحدهای انتخابی بوده و حذف واحدهای غیر مجاز توسط دانشگاه مانع از پرداخت شهریه نخواهد بود.

ج  :برنامه زمان بندی انتخاب واحد ،دروس معرفی به استاد و کارآموزی
عناوین

زمان بندی

موارد آموزشی

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی پیوسته/ناپیوسته

موارد مختص به دانشجویان کاردانی –

تقویم آموزشی

انتخاب واحد

دوشنبه  44/44/14لغایت سه شنبه 44/44/11

شروع کالس ها

شنبه 44/44/62

حذف و اضافه

شنبه 44/44/62

مشغول به تحصیل شدن سامانه گلستان

یکشنبه 44/44/62

شروع امتحانات

شنبه 44/2/2

پایان امتحانات

پنج شنبه 44/2/11

ثبت نام معرفی به استاد

شنبه  44/41/04لغایت دوشنبه 44/42/1

امتحان معرفی به استاد

شنبه  44/42/42لغایت پنجشنبه 44/42/11

دروس عمومی44/2/11 :

د :دروس قابل ارائه
 -1گروه آموزشی زیست شناسی دروسی را ارائه نمی نماید .
 -2از گروه مهندسی کامپیوتر دروس پایه شامل  :ریاضی  -1ریاضی  – 2فیزیک  – 1فیزیک  2و معادالت دیفرانسیل
با عنایت به بند الف 3-برگزار می گردد .
 -3از گروه معارف درس اندیشه اسالمی  1با عنایت به بند الف 3-برگزار می گردد .

واحد آموزش پردیس فرزانگان

