
تعداد واحدنام درسردیفتعداد واحدنام درسردیفتعداد واحدنام درسردیف

3ریاضی عمومی 1  ( رشته هاي فنی )31تحلیل 3171ریاضی عمومی1

3 ) شهریه دروسی که به حد نصاب نرسیده باشند ، عودت می گردد.3ریاضی عمومی 2  ( رشته هاي فنی )32تحلیل 3182ریاضی عمومی 21

4) اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه 3معادالت دیفرانسیل33مکانیک خاك 3191ریاضی عمومی 32

امکان پذیر نمی باشد.3آمار واحتماالت مهندسی24مکانیک خاك 3202معادالت دیفرانسیل4

 5)حذف و اضافه و حذف اضطراري(تک درس) در ترم تابستان امکان پذیر3زبان عمومی35مکانیک سیاالت21شیمی عمومی 1

 نمی باشد.3فیزیک 261هیدرولیک22(دانشجویان رشته شیمی)

 6) براي دانشجویان غیر بومی در روش حضوري امکان استفاده ازخوابگاه  ( با3فیزیک 272راه سازي23شیمی عمومی 2

پرداخت وجه )وجود دارد.3برنامه نویسی کامپیوتر28رو سازي راه24(دانشجویان رشته شیمی)

 7) در روش حضـوري  محـل برگـزاري کالس هـا و امتحـانـات در پـردیـس3فیزیک 3251شیمی عمومی 7

 مرکزي دانشگاه می باشد.3فیزیک 2262شیمی آلی8

8) در روش مجازي ، برگزاري کلیه کالس ها به صورت مجازي بوده و فقط  2فیزیک عمومی 327کاربرد نظریه گروه در شیمی9

امتحانات بصورت حضوري در پردیس مرکزي دانشگاه برگزار می گردد.1تربیت بدنی328مبانی الکتروشیمی10

1ورزش 3291شیمی فیزیک الی11

2انقالب اسالمی230محاسبات عددي12

2اندیشه اسالمی 2312آمار و احتماالت13

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی332استاتیک14

2دانش خانواده و جمعیت333 مقاومت مصالح 151

2آیین زندگی334 مقاومت مصالح 162

پایان امتحانات 95/6/395/6/10 پایان کالس ها

53

دروس ارائه شده بصورت حضوري

اطالعیه برگزاري ترم تابستان 95 در دانشگاه صنعتی شاهرود

شروع امتحانات 95/4/26

به اطالع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه صنعتی شاهرود ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را  به دو صورت حضوري و مجازي  براي دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه مینماید. لذا 

آندسته از دانشجویانی که تمایل به اخذ ترم تابستانی دارند می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکیhttp://golestan.shahroodut.ac.ir نسبت به مطالعه فایل راهنما و سپس ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.

تقویم آموزشی ترم تابستان 95

شروع کالس ها  95/6/6

انتخاب واحد  (ثبت نام الکترونیکی از طریق سایت گلستان دانشگاه)

اعالم دروسی که بدلیل نرسیدن به حد نصاب حذف می شوند

95/4/1 لغایت 95/4/18

95/4/20   

اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود

شهریه هر واحد درسی (براي کلیه دروس)شهریه ثابت

شهـــــــــریـــــــــه

تذکرات مهم:دروس ارائه شده بصورت مجازي

500000  ریال1200000 ریال

9) عواقب هرگونه مغایرت در واحد هاي اخذ شده توســط دانشـجو با معـرفی 

نامه میهمـانی ، و عـدم رعـایت ضـوابط و مقــررات آموزشی دانشـگاه مبداء به 

1) امکان اخذ ترم تابستان در دو یا چند دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.  

2)حداکثر واحد انتخابی 6 واحد (درصورت فارغ التحصیلی 8 واحد) می باشد. 

6

 عهده متقاضی می باشد و این دانشگاه هیـچ گونه مسئولیتی در خصـوص تغییر   

جابجایی ،حذف و مکاتبه با دانشگاه مبداء در خصوص این مغایرت ندارد.

10) در صورت عدم مراجعه ، انصــراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر 

دلیلی توسط دانشجو، شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نیست.

  بر اساس مصــوبه شــوراي آموزشـی دانشـــگاه ، دانشجویان  

 دانشگاه صنعتی شـاهرود درصـورتی می توانند نسـبت به اخـذ 

  دروس پایه و تخصصی اقدام نمایند کـه ، از دروس مـذکور

  حداقل یک بار نمره قبولی کسب نکرده باشند.

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
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