بسمه تعالی

«اطالعیه ترم تابستان سال تحصیلی  1396-97دانشگاه (مرکز آموزش عالی) شهرضا»
به اطالع میرساند دانشگاه شهرضا در تابستان  97مجرر تررت تابسرتان مریباشرد لراا دانشرجانان مر ر ا سرانر دانشرگاههرا
میتاانند جهت اخا دراس با شرانط زنر اقدات فرمانند
شرایط و مقررات:
 -1ترت تابستان در مر

آمازش عالی شهرضا به صارت تر یبی ارائه میگردد

در انن مدل آمازش ،ارائه دراس ،السها ا تمرننها به صارت آمازش الکترانیکی ا بران خط ( )Offlineباده اما السهرا
رفع اشکال ا آزمان نهانی به صارت حضار انجات میپانرد
 -2مطابق با ماده  5آخرنن آنین نامه آمازشی ،دانشگاه اختیار دارد حدا ثر  %10از ااحدها درسی در هر داره را با االانرت دراس
پانه ا عمامی به ج دراس مجماعه معارف اسالمی ا فارسی عمامی به صارت الکترانیکی (مجاز ) ارائه نماند
 -3ثبت نات برا دانشجانان دانشگاه شهرضا به صارن غیرحضار (در سامانه گلستان) ا برا دانشجانان سانر دانشگاهها

شار به

صارت حضار انجات میگیرد
 -4دانشجانان دانشگاه شهرضا با تاجه به شرانط مصاب اقدات به انتخاب ااحد نمانند (الزت به ذ ر اسرت سرامانه گلسرتان در هنگرات
انتخاب ااحد هیچ نک از شرانط مصاب را نترل نمی ند ا مسالیت رعانت شرانط بره عهرده دانشرجا مری باشرد پرن از انتخراب
ااحد ،مدنران گراه دراس انتخاب شده را بررسی ا در صارت عدت رعانت شرانط تاسرط دانشرجا دراس مرباطره حراف خااهرد
شد ) همچنین دانشجانان سانر دانشگاهها می بانست فرت مهمانی ه به تانید دانشرگاه مبردر رسریده باشرد را بره اداره آمرازش ت انر
نمانند
 -5حدا ثر تعداد ااحد ثبت نامی  6ااحد میباشد
 -6ترت تابستان حاف ا اضافه ندارد
 -7رعانت پیشنیاز ا سانر قاانین آمازشی به عهده دانشجا میباشد
 -8در صارتیکه دانشجا در جلسه امت ان حاضر نگردد آن درس حاف آمازشی میگردد
 -9حضار در السها رفع اشکال اختیار میباشد
 -10در انات امت انات میان ترت ،پانان ترت ا السها رفع اشکال فقط امکانات خاابگاه برا دانشجانان پسر اجراد دارد ا امکانرات
سلف سرانن در ترت تابستان در اختیار دانشجا قرار نخااهد گرفت
تبصره :ه ننه استفاده از خاابگاه به ازا هر شب مبلغ ( 100.000نکصد ه ار) رنال می باشد

 -11در صارت به حد نصاب نرسیدن ،الس تشکی نخااهد شد
-12

مبلغ شهرنه در ابتدا داره اخا میگردد ا شهرنه به هیچ عناان عادت داده نمیشاد مگر در صارت به حد نصاب نرسیدن

الس
 -13شهرنه ثابت ترت تابستان مبلغ ( 1/580/000نک میلیان ا پانصد ا هشتاد ه ار) رنال ا شهرنه متغیر به ازاء هرر ااحرد درسری مبلرغ
( 460/000چهارصررد ا شصررت هرر ار) رنررال مرریباشررد رر مبلررغ برره صررارت نکجررا برره شررماره شرربا (از طرنررق فرررت پانا/سرراتنا)
 IR900100004001096403022741ن د بانک ملی به نات «تمر

اجاه درآمد اختصاصی مر

آمازش عالی شهرضا» اارن

ا فیش مرباطه در راز ثبت نات ت ان میگردد
 -14شهرنه درس ارآماز برا دانشجانان شبانه مر

آمازش عالی شهرضا مطابق با شهرنه عاد درس رارآماز در تررت دات

سال ت صیلی  96-97میباشد برا دانشجانان رازانه درس ارآماز رانگان میباشد
 -15تارنخها مهم:
شرح

بازه زمانی
داشنبه  97/4/11تا

ثبت نات ترت تابستان

چهارشنبه 97/4/13/

(دانشجانان دانشگاه شهرضا غیرحضار در سامانه گلستان؛ دانشجانان مهمان حضار )

شنبه 97/4/16
سه شنبه 97/4/19
شنبه  97/5/13تا
پنج شنبه 97/5/17
شنبه  97/5/20تا
چهارشنبه 97/5/24
شنبه  97/5/27تا
داشنبه 97/6/5
حدا ثر تا داشنبه
97/6/12

شراع ترت
اعالت نتانج السها قاب برگ ار ا برنامه ترت
امت انات میان ترت
جلسات رفع اشکال
امت انات پانان ترت
اعالت نمرات ا صدار ارنامه

 -16اطالع رسانیها آتی از طرنق اب سانت رسمی مدنرنت آمازشی دانشگاه شهرضا به نشرانی  evp.shahreza.ac.irانجرات
میگیرد دانشجانان مل ت به مطالعه اطالعیهها ترت تابستان میباشند
 -17شماره ها تماس جهت اطالعات بیشتر 031-53238379-80

امور آموزش – 97/3/ 6

