
  بسمه تعالی

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 95-94ترم تابستان سال تحصیلی  1شماره اطالعیه 

  دروس قابل ارائه ضوابط،  ، شهریه، بندي ي زمان برنامه: شامل

 . نماید اقدام به برگزاري ترم تابستانی می  95رساند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تابستان  هاي سراسر کشور می دانشگاه به اطالع دانشجویان

دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که متقاضی مهمانی در این   .رسد به اطالع می 95/3/16ي بعدي روز یکشنبه   اطالعات تکمیلی در اطالعیه

  .مراجعه کنند نیز 2-05-03-95هاي دیگر هستند براي اطالعات تکمیلی به اطالعیه  دانشگاه یا دانشگاه

  . تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: آدرس دانشگاه

  :بندي ي زمان برنامه

جامع آموزشی دانشگاه به آدرس از طریق پورتال  95/4/11لغایت جمعه  95/3/22شنبه : نام اینترنتی ثبت -1

http://portal.srttu.edu 95نام الکترونیکی تابستان  و لینک ثبت . 

  .95/5/20 چهارشنبه لغایت 95/4/19شنبه  :ها شروع و پایان کالس -2

  .95/5/28 شنبه پنج لغایت 95/5/23شنبه  :امتحانات -3

نمرات قبل از این ارسال . 95/6/24لغایت چهارشنبه  95/6/20شنبه  :هاي مبدأ ارسال نمرات به دانشگاه -4

  .وجه امکان پذیر نیست تاریخ به هیچ

   :شهریه

  ریال 1/000/000  شهریه ثابت

  ریال 500/000  شهریه هر واحد درس عمومی

  ریال 600/000  شهریه هر واحد درس پایه

  ریال 700/000  شهریه هر واحد درس تخصصی

  ریال 1/000/000   شهریه هر واحد درس عملی عمومی

  ریال 1/200/000  واحد درس عملی پایهشهریه هر 

  ریال 1/400/000  شهریه هر واحد درس عملی تخصصی یا اختیاري رشته

http://portal.srttu.edu/


  

  : وابطض

واحد درسی  8در صورتی که دانشجو با گذراندن حداکثر . واحد است 6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی  -1

  .تابستان اخذ نماید ترمتواند واحدهاي مذکور را در  آموخته شود می دانش

در صورتی که دانشجوي مهمان اقدام به حذف اضطراري  .پذیر نیست در ترم تابستانی امکانتغییر گروه درسی   -2

درس   شهریه. درس در تابستان نماید مسئولیت عواقب احتمالی آن از سوي دانشگاه مبدأ متوجه دانشجو خواهد بود

  .حذف شده قابل عودت نیست

  .باشد با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان مجاز نمی اخذ درس  -3

3از  درس هر در دانشجو غیبت چنانچه و است الزامی درس هر به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور -4
16

 

   .شد خواهد منظور درس آن در صفر نمره ضوابط، مطابق نماید، تجاوز درس آن ساعات مجموع

و یا هر دلیلی به جز حذف درس به دلیل نرسیدن کالس به حد نصاب  در صورت عدم مراجعه، انصراف دانشجو  -5

شود دانشجویان قبل از واریز شهریه، موافقت  توصیه می .شهریه واریزي به هیچ وجه قابل برگشت نیست الزم،

  .رجایی را گرفته باشنددانشگاه مبدأ مبنی بر موافقت با مهمانی در دانشگاه تربیت دبیر شهید 

 شهریه شود، حذف الزم نصاب حد به نرسیدن علت به دانشگاه آموزش سوي از دروسی یا درس که صورتی در - 6

  .شود عودت داده می اداري مراحل طی از پس پرداختی

عادي برابر مدت زمان تشکیل آن واحد درسی در ترم  3مدت زمان تشکیل هر واحد درسی در ترم تابستان،  - 7

  .است

   .دانشگاه در ترم تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی، مانند غذا و یا استفاده از کتابخانه معذور است -8

  :دروس قابل ارائه در ترم تابستان به شرح زیر است -9

  

  مدیریت آموزش

  1-05-03-95: اطالعیه

95/3/5 
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