باسمه تعالی
اطالعیه دانشگاه بجنورد درخصوص برگزاری دوره تابستان 0011
به اطالع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی میرساند ،دوره تابستان  0011در دانشگاه بجنورد به صورت
مجازی برگزار خواهد شد .تمامی دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پیامنور
و موسسههای غیر انتفاعی مجاز به ثبتنام میباشند.

برنامه زمانبندی دوره تابستان 0011
مرحله

فعالیت

شروع

پایان

0

ارسال معرفی نامه از طریق دانشگاه مبدأ به صورت
اتوماسیون(صرفا دانشجویان مهمان)

0011/10/10

0011/10/32

2

ثبتنام غیرحضوری (صرفا دانشجویان مهمان)

0011/10/10

0011/10/32

3

ارائه دروس توسط مدیران گروههای آموزشی

0011/12/20

0011/10/10

0

انتخاب واحد و پرداخت شهریه ( از طریق سیستم گلستان)

0011/10/03

0011/10/32

5

قرارگیری برنامه هفتگی دروس به حد نصاب رسیده در
سایت دانشگاه

0011/10/30

0011/10/21

6

برگزاری کالسها( 0هفته)

0011/10/13

0011/10/10

7

ارزشیابی اساتید

0011/10/32

0011/10/10

8

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

0011/10/10

0011/10/01

9

برگزاری امتحانات

0011/10/10

0011/0/01

01

ارسال نمرات به دانشگاه مبدأ ( در صورت تسویه حساب
کامل)

1

حداکثر تا  0011/10/30از طریق
اتوماسیون

جدول لیست دروس
نوع درس

عنوان درس

دروس گروه
معارف و
دانش خانواده

اندیشه اسالمی  ،3اخالق کاربردی ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،انقالب اسالمی ایران ،تفسیر
موضوعی قرآن ،دانشخانواده

عمومی

زبان خارجی عمومی ،فارسی عمومی

پایه

ریاضی (0سه واحدی) ،ریاضی (سه واحدی) ،3فیزیک (سه واحدی) ،0فیزیک (سه واحدی)،3
معادالت دیفرانسیل

اصلی و
تخصصی

محاسبات عددی ،ریاضی مهندسی

مقررات و ضوابط
ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر است .بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوایط و مقررات بر عهده
دانشجو است.
 -0کلیه کالسها به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار میگردد.
 -3حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  0واحد است.
 -2حذف و اضافه در ترم تابستان امکانپذیر نیست.
 -0حداکثر درس قابل اخذ از گروه معارف یک درس(دانشجویان ترم آخر دو درس) میباشد.
 -0شهریه ترم تابستان پس از ثبتنام و قبل از انتخاب واحد از دانشجو اخذ میگردد و به هیچ عنوان
قابل استرداد نیست.
 -0در صورت ثبتنام و عدم مراجعه ،انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل،
شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 -7در صورتی که درس یا دروسی به دلیل نرسیدن به حد نصاب الزم حذف گردد ،شهریه پرداختی
پس از طی مراحل اداری به دانشجو بازگشت داده خواهد بود.
 -2حضور مجازی دانشجو در تمام جلسههای هر درس الزامی است و اگر غیبت دانشجو در هر درس از سه
شانزدهم جلسه تجاوز نماید ،مطابق آییننامه و مقررات آموزشی نمره صفر در آن درس منظور خواهد
شد .در صورت ارائه دلیل و تشخیص موجه بودن غیبت تا قبل از شروع زمان آزمونهای پایان ترم،
درس مورد نظر حذف میگردد.
2

 -0ضروری است دانشجویان سایر دانشگاهها در زمان ثبتنام فرم میهمانی از دانشگاه مبدا را (که در آن نام
دانشگاه مبدا ،عنوان درس ،تعداد واحد درسی ،شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تأیید مدیریت امور
آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است) دریافت نموده و عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط
دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه بجنورد هیچ گونه مسئولیتی درخصوص تغییر،
جابه جایی ،حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا درخصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه را
ندارد.

دانشجویان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره زیر تماس حاصل نمایید.
آقای امانی15832210180 :
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