
 

 

  بسمه تعالي
  

  ترم تابستان : كلي  شرايط و ضوابط
ـسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداـشت درمان و آموزش پزـشكي كـشور   - ـشگاه هاي واب ـشجويان دان كليه دان

 و دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسالمي در صورت تمايل مجاز به شركت مي باشند.

ســئوليت عدم كليه  - شــي وزارت علوم تحقيقات و فناري بوده و م شــي اين دوره مطابق آيين نامه آموز ضــوابط آموز مقررات و 
 رعايت مقررات آموزشي بر عهده دانشجو مي باشد.

ـصورت  - ـشجويان به  ـشيه ـسامانو از طريق  غيرحـضوريكليه مراحل ثبت نام و انتخاب واحد دان ـشگاه آموز به آدرس  اين دان
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ضــباطي  - ضــوابط ان ســتاني ملزم به رعايت كليه مقررات و  ســال تاب شــجويان در طول گذراندن نيم كليه دان
ـشگاه مي باـشند و  ـشهريه هاي دان ـشد و  با درـصورت عدم رعايت موارد انـضباطي مهماني ايـشان لغو خواهد 

 پرداختي نيز عودت نخواهد شد.

 واحد مي باشد. 6حداكثر واحد اخذ در ترم تابستان  -

  واحد بالمانع مي باشد. 8در صورت موافقت دانشگاه مبداء اخذ حداكثر تبصره : 
 نمي باشد.حذف و اضافه در ترم تابستان مقدور  -

 اخذ دروس با تداخل زماني كالس يا تداخل امتحان پايان ترم به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود. -

 صورت خواهد گرفت . سامانه درس افزارو از طريق  حضوريغير كليه كالس ها به صورت -

 هفته بدون درنظر گرفتن زمان امتحانات مي باشد. 6طول ترم تابستان  -

ساعت در هفته تشكيل خواهد  12واحدي  4ساعت در هفته و دروس  9واحدي  3ساعت در هفته، دروس  6واحدي  2دروس  -
 شد.

شــانزدهم در هر درس غيبت  - ســه  صــورت غيبت بيش از  ســات درس الزامي بوده و در  شــجو  در تمام جل ضــور مجازي دان ح
شــخيص موجه بودن غيبت تا قب صــورت ارائه دليل و ت شــد و در  شــروع امتحانات درس مورد نظر غيرموجه ثبت خواهد  ل از 

 حذف خواهد شد .

در ـصورت عدم مراجعه ، انـصراف و يا حذف دروس انتخاب ـشده به هر دليل توـسط دانـشجو ، ـشهريه واريز به هيچ عنوان قابل  -
 استرداد نخواهد بود.

 شهريه دروس به حدنصاب نرسيده پس از طي مراحل اداري الزم عودت داده خواهد شد . -

در موعد خود دريافت نموده و محل تحصيل دانشگاه  را از نامه مربوط به ترم تابستاني مي بايست معرفي مهمان انشجويانكليه د -
ارسال تصوير معرفي صورت عدم  ثبت نام تصوير آن را در سامانه گلستان دانشگاه بوعلي سينا بارگزاري نمايند . بديهي است در

 و اين دانشگاه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. مي باشدنامه مسئوليت پذيرش واحدهاي گذرانده شده بر عهده دانشجو 

شــجويان - ســال به بعد  27/06/1400بعد از ثبت نهايي از تاريخ  مهمان نمرات دان صــد ار شــگاه هاي مق صــورت محرمانه به دان به 
 تر از موعد مقرر امكان پذير نخواهد بود.خواهد شد و ارسال نمرات زود

با توجه به اينكه كليه امور مربوط به ترم تابستان مجازي مي باشد اين دانشگاه از ارائه هرگونه خدمات  -
 رفاهي از قبيل خوابگاه ، سلف سرويس و ... معذور مي باشد .
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