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 ((94-93 سال تحصیلی ورالعمل انتخاب واحد ترم تابستانی دست))

 کارشناسی ارشدومقاطع کارشناسی 

 

 ..........رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان

 

 به شرح ذیل  94-93دستورالعمل ثبت نام دوره تابستانی سال تحصیلی  ,با سالم و احترام      

 .ضروری است موضوع جهت اقدام به نحو مقتضی به اطالع  گردد حضورتان اعالم می     

 مراکز /واحدهای مجری رسانیده شود:     

 ( درخواست مهمان شدن دانشجو و تایید ان توسط مراکز /واحد مبداء و مقصد از تاریخ 1    

 94/4/19لغایت  94/4/6     

 از طریق سیستم جامع  94/4/24لغایت  94/4/13( انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 2    

 خدمات آموزشی و مطابق برنامه زمان بندی شده انجام می پذیرد.     

  94/4/22تا تاریخ  ها مهمان دانشجویان از سایر دانشگاه( پذیرش و ثبت نام دانشجویان 3    

 ست .در مراکز و واحدهای مجری امکان پذیر ا     

 می باشد. 94/5/5( مهلت پرداخت شهریه تا 4    

 واحد به شرح ذیل اعالم می گردد: 8( دروس قابل ارائه در تابستان حداکثر 5    

 کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته  به غیر از  9,8,7,6دروس نیمسالهای  -1-5      

 ن منبع و دارای واحد عملی  دروس بدو       
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 انتخاب واحد دروس با کد مشترک که دارای تاریخ امتحان بوده و در ترم  های  -2-5       

 پایین تر رشته های دیگر ارائه می شود بالمانع است.        

 دروس جبرانی کلیه رشته های مقطع کارشناسی و  5 و 4دروس نیمسالهای   -3-5       

 ناپیوسته به غیر از دروس بدون منبع و دارای واحد عملی .        

 دروس جبرانی ) دروس  دوره کارشناسی ( و دروس دوره دانشپذیری کلیه   -4-5       

 رشته های مقطع کارشناسی ارشد.         

 دروس عمومی گروه معارف اسالمی (کلیه دروس عمومی ) به استثناء  -5-5       

 و دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه 1ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش  -6-5       

 برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق بخشنامه ) در صورت وجود امکانات در مراکز        

 و واحدهای مجری (        

 واحد باشد. 8اسی ارشد مشروط بر اینکه حداکثر ارائه پایان نامه مقطع کارشن -7-5        

 کارشناسی که طبق برنامه ترمی در دروس عمومی و کارورزی و پروژه مقطع  -8-5        

 سال آخر تحصیلی دانشجو ارائه می شود.تابستان        

 قرآن کریم در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 03درس حفظ جزء  -9-5        

 ر واحد دروس عمومی گروه معارف اسالمی در قالب طرح ضیافت اندیشه چها -10-5        

 برابر دستورالعمل با رعایت سقف انتخاب واحد دوره تابستان ) در صورت ارائه(.        

 واحد  4: دانشجویانی که در طرح ضیافت اندیشه شرکت می نمایند حداکثر 1نکته مهم        

 دروس غیر معارفی می توانند اخذ کنند.       

 مجاز به شرکت در طرح بار  : دانشجویان در طول دوره تحصیل حداکثر دو2نکته مهم       

 ضیافت اندیشه می باشند.      

 روس در ترم تابستان به صورت خودخوان و فاقد نمره  میان ترم می باشند.( تمامی د6       
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 عملی (   دروس استثناء   می باشند ) به استاد  به   معرفی شرایط   واجد  که ( دانشجویانی 7        

 "گلستان درخواست نمایند جامع  سیستم  خوان  ش طریق پی زمی توانند دروس مورد نظر را ا          

 را به  درس  ,نباشد   واحد انتخاب   مرکز موظف است در صورتیکه درس مربوطه دارای کد          

 صورت موردی و با گروه دو صفر انتخاب نماید.         

 نشگاه ارائه نمی شود.دوره  تابستانی در مراکز برون مرزی  دا(   8       

 واحد غیر عملی دانش آموخته می شوند در صورت عدم ارائه دروس 8( دانشجویانی که فقط با  9         

 در دانشگاه می توانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاههای مورد  تایید وزارت علوم تحقیقات           

 نند. الزم است کارشناسان قبل از موافقت نسبت به بررسی و فناوری به صورت مهمان اخذ و بگذرا         

 دروس و اطمینان از واحدهای باقی مانده دقت الزم را به عمل آورند.         

 ( رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد.10        

 امکان پذیر نمی باشد.ه تابستانی حذف و اضافه در دور ( 11        

 از طریق سیستم جامع آموزشی 94/6/10لغایت  94/5/26تاریخ دریافت کارت آزمون  ( 12         

 می باشد و آزمونها در چهار  94/6/10 لغایت   94/5/31  تاریخ  ( برگزاری امتحانات از13         

 برگزار   16تا  15  ,  14:30تا  13:30  , 12:30تا  10:30   , 10تا  8با ساعتهای  نوبت         

 می شود.         

 مکاران آموزش با رعایت دقیق دستورالعمل فوق الذکردر خاتمه امید  است دانشجویان و ه         

 دوره تابستانی موفقی را بگذرانند.         

   

          

 

 

                                                                                 

                                                                                                 

 

 

  

                                                                                                       


