
 
 

 جمهوری اسالمی اریان
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و  معاون آموزشی

 تحصیالت تکمیلی

 

 

 1398اطالعیه برگزاری ترم تابستان 
        

در دانشگاه شیراز برگزار خواهد  1398رساند، ترم تابستانی می کارشناسی وسیله به اطالع دانشجویان محترمبدین  

شگاه شجویان دان شت، درمان و آموزش شد. تمامی دان سته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهدا های واب

پیام نور، موسسه های غیرانتفاعی و دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز مجاز به ثبت نام پزشکی کشور، 

 هستند.

 

 بندیبرنامه زمان              

 تیرماه 10تا  2 ثبت نام

 تیرماه 15 هاشروع کالس

 مردادماه 25 هاپایان کالس

 شهریورماه  11الی  3 ترمی پایانهاتاریخ آزمون

 

 مقررات و ضوابط    

ضوابط و مقررات          ست  ست ضروری ا شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی ا ستان به  سئولیت عدم ترم تاب م

 رعایت ضوابط و مقررات بر عهده متقاضی است.

بخش اخبار و  shirazu.ac.irسایت دانشگاه شیراز به نشانی  جهت اطالع از لیست دروس ارائه شده به وب .1

 ها مراجعه فرمایید.اطالعیه

 خرداد ماه می باشد. 23الی  17ثبت نام مقدماتی جهت دانشجویان دانشگاه شیراز از  .2

 شود.می عالما سیستمی یا دستی متعاقباًثبت نام ترم تابستان به صورت  .3

 است. ،هابدون در نظر گرفتن زمان آزمون ،هفته 6طول دوره ترم تابستان  .4

سه واحدی در هفته و نیم ساعت 5دروس دو واحدی  .5  11واحدی چهار و دروس  ساعت در هفته 8، دروس 

 گردد.ساعت در هفته تشکیل می

 واحد است. 6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  .6

 پذیر نیست.حذف و اضافه در ترم تابستان امکان .7
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 گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیستتخاب واحد از دانشجو اخذ میشهریه ترم تابستان پس از ان .8

ف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه عدم مراجعه، انصراف و یا حذثبت نام و در صورت  .9

 واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

به علت نرسیدن به حدنصاب الزم حذف گردد،  دانشکدههایی از سوی آموزش در صورتی که درس یا درس .10

ت امور مالی و پس از طی مراحل اداری توسههط مدیریدانشههکده آموزشههی  معاونتشهههریه پرداختی با تایید 

 قابل بازگشت خواهد بود. دانشکده

دانشههجو در انتخاب واحد بایسههتی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشههته  .11

 باشد.

 گردد.ها به صورت حضوری برگزار میتمامی کالس .12

جلسه تجاوز  3 درس از های هر درس الزامی است و اگر غیبت دانشجو در هرحضور دانشجو در تمام جلسه .13

نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد. در صورت ارائه دلیل و  نماید، مطابق آیین نامه و مقررات آموزشی

 گردد.، درس مورد نظر حذف میی پایان ترمهاتشخیص موجه بودن غیبت تا قبل از شروع زمان آزمون

 .نیستدر ترم تابستان مهیا ،  سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب امکانات خوابگاهی .14

نام دانشگاه مبدا، شماره  که در آن)ها در زمان ثبت نام فرم میهمان ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه .15

عنوان درس، تعداد واحد درسههی، شههماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشههی  ملی،

دریافت نمایند. عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای اخذ شههده  (شههودمبدا رسههیده اسههت، قید می دانشههگاه

شجو با  سط دان شگاه هیچفرم میهمان تو ست و دان شجو ا صوص تغییر، بر عهده دان سئولیتی در خ گونه م

 جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه ندارد.

 شجویان دانشگاه شیراز، برای اخذ دروس پایه یا تخصصی، باید فرم موافقت بخش را ارائه نمایند.دان .16

خیابان قصردشت، نبش دانشگاه شیراز به نشانی شیراز،  بین الملل ترم تابستان در محل پردیسهای کالس .17

شکده....(  خیابان قم شیراز ) دان شگاه  ص گردد.برگزار میآباد  و یا محل دان سب اطالعات در  ورت نیاز به ک

 دسترس می باشد. در 07136132154 :  بیشتر  شماره تماس

 

 شهریه               

 ریال 1100000 شهریه ثابت

 ریال 600000 شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی غیرعملی

 ریال700000 شهریه متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی
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 دانشگاه شیراز 98تابستان دروس  ترم               

 

 عنوان درس نوع درس

 ) گروههای مختلف( 1ریاضی عمومی   پایه

 ) گروههای مختلف(  2ریاضی عمومی  پایه

  1فیزیک   پایه

 2فیزیک  پایه

 معادالت دیفرانسیل پایه

 آمار و احتمال مهندسی پایه

 آمار و احتمال کشاورزی پایه

 2و  1مدیریت آمار و کاربرد آن در  پایه

 آمار زیستی) حیاتی(  پایه

 ریاضی مهندسی پایه

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم عمومی

 تفسیر موضوعی قرآن عمومی

 1اندیشه اسالمی   عمومی

 2اندیشه اسالمی   عمومی

 انقالب اسالمی ایران  عمومی

 آیین زندگی عمومی

 انگلیسی عمومی عمومی

 فارسی عمومی عمومی

                             

ضمنا بعد از انتخاب واحد مقدماتی توسط دانشجویان دانشگاه شیراز لیست دروسی که تعداد متقاضیان 

 به حد نصاب برسد متعاقبا از طریق همین وب سایت اعالم می گردد.

 

 

 


