
 در دانشگاه بجنورد 94-95برگزاری نیمسال تابستان 

طبق فهرست زیر به صورت حضوری را  پایهو  عمومیدروس  94-95تابستان سال تحصیلی  نیمسالقصد دارد در  دانشگاه بجنورد

گلستان دانشگاه بجنورد به آدرس  آموزشی ثبت نام و انتخاب واحد به صورت الکترونیکی و از طریق سامانهارائه نماید. 

http://edu.ub.ac.ir  توانند برای کسب اطالعات بیشتر بهدانشجویان گرامی میگیرد. انجام میبر طبق بازه زمانی جدول ذیل 

 مراجعه نمایند. http://ub.ac.irتارنمای دانشگاه بجنورد به آدرس  ها دربخش اطالعیه

ارائه  را هنگام ثبت نام اینترنتی بارگذاری و ثبت نام الزم است معرفی نامه مهمان از دانشگاه مبدادانشجویان مهمان جهت  تذکر مهم:

   نمایند.

 و  058-32201147خوابگاه برادران  -آقای صمدی کاظمی با شماره تلفنغیردولتی خوابگاه  جهت اطالع از وضعیت تخصیص

 ل فرمایید. تماس حاص 058-32201149خوابگاه خواهران  -خانم منادی

 باشد.رفت و آمد به پردیس دانشگاه در ایام برگزاری نیمسال تابستان فراهم می سروس 

 شود.مسترد می در صورت عدم تشکیل کالس، درس مزبور حذف و شهریه دریافتیباشد. نفر می 20ها حد نصاب تشکیل کالس 

  کل پرداخت الکترونیکنسبت به تا پیش از شروع نیمسال  ها قطعی نمودن انتخاب واحد و حضور در کالسالزم است جهت 

 حذف خواهندشد.به طور خودکار درصورت وجود بدهی، دروس انتخابی پس از این تاریخ اقدام شود،  (ثابت و متغیر)شهریه 

 باشد:دروس ارائه شده در نیمسال تابستان به شرح جدول زیر می

 :شهریهمیزان 

 متغیر به ازای هر واحد درسی )ریال(شهریه  شهریه ثابت )ریال(

 عمومی -عملی پایه )نظری( عمومی

000/200/1 000/156 000/259 000/518 

 

 تاریخ عملیات ردیف

 15/04/95-1/04/95 ها( در سامانه آموزشی گلستاننام دانشجویان مهمان )سایر دانشگاهثبت 1

 15/04/95-12/04/95 انتخاب واحد 2

 19/04/95 هاشروع کالس 3

 26/05/95 هاپایان کالس 4

 02/06/95الی  31/05/95 امتحانات 5

 واحد دروس پایه واحد دروس پایه واحد دروس عمومی

 3 معادالت دیفرانسیل 4 برای گروه علوم پایه 3و2 ،1 ریاضی عمومی 3 فارسی عمومیزبان 

 2 محاسبات عددی 3 مهندسی -پایه و فنیبرای گروه علوم 2و1ریاضی عمومی  3 زبان انگلیسی عمومی

 3  2و 1فیزیک  4 (علوم انسانی -اقتصادگروه ) 2و1ریاضیات 1 ورزش -تربیت بدنی

 3 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 3 ( علوم انسانیگروه ریاضیات پایه )   2 انسان در اسالم 

 3 شیمی عمومی 3 (علوم انسانیگروه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )  2 1 اسالمی اندیشه

   3 ریاضیات و آمار )گروه مهندسی معماری ( 2 آیین زندگی

 دانش خانواده

 وجمعیت

   3 ( علوم انسانیگروه ریاضیات پایه و مقدمات آمار ) 2

http://ub.ac.ir/

