
 اطالعیه ترم تابستان سال تحصیلی 97- 96 دانشگاه صنعتی سهند 

هاي کشور می رساند که این  دانشگاهسایر صنعتی سهند و  دانشگاه محترم بدین وسیله به اطالع کلیه دانشجویان

تحصیلی در قالب نیمسال تابستان سال  دروس ذیل راخود،  مصوب دانشگاه در نظر دارد بر اساس تقویم آموزشی

عالقه مندان می توانند ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده در این . ارائه نماید 1397در تابستان سال  97-96

 . آگهی، نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند

 

 لیست دروس ارائه شده

 ردیف نام درس تعداد واحد نحوه ارائه

 1 ریاضی 1 «ویژه رشته ریاضی»  4 الکترونیکی بصورت آنالین

 2 ریاضی2 «ویژه رشته ریاضی» 4 الکترونیکی بصورت آنالین

 3 ریاضی 1 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 4 ریاضی 2 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 5 معادالت دیفرانسیل 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 6 محاسبات عددي 2 الکترونیکی بصورت آنالین

 7 فیزیک 1 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 8 فیزیک 2 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 9 محاسبات عددي پزشکی 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 10 آمارو احتمال مهندسی 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 11 ریاضی مهندسی 3 الکترونیکی بصورت آنالین

 12 شیمی فیزیک 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 13 کریستالوگرافی و آز 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 14 ترمودینامیک مواد 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 15 خواص فیزیکی 1 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 16 متالورژي مکانیکی 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 17 خواص فیزیکی 2 2 الکترونیکی بصورت آفالین

 18 تولید فلزات غیرآهنی 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 19 ریخته گري 1 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 20 ریخته گري 2 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 21 مدار الکتریکی 1 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 22 مدار الکتریکی 2 2 الکترونیکی بصورت آفالین

 23 ماشین1 2 الکترونیکی بصورت آفالین

 24 الکترونیک 1 2 الکترونیکی بصورت آفالین

 25 الکترونیک 2 2 الکترونیکی بصورت آفالین

 26 ماشینهاي الکتریکی 4 الکترونیکی بصورت آفالین

 27 برنامه سازي کامپیوتري 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 28 تجزیه و تحلیل سیستم ها 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 29 الکترونیک 2 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 30 الکترونیک 1 3 الکترونیکی بصورت آفالین

 



 تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی96-97

 زمان عنوان

 انتخاب واحد

  )دانشجویان میهمان، روزانه و نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند بصورت حضوري(

)دانشجویان دانشکده آموزشهاي الکترونیکی از طریق وب(   

97تیرماه  13الی  12   

16/04/97 شروع کالسهاي نظري  

و اخذ امتحان دروس عملی شروع کالسهاي واحدهاي عملی و آزمایشگاهی  

)مختص دانشجویان دانشکده آموزشهاي الکترونیکی(   
97مردادماه  4تیر الی 30  

10/05/97 پایان کالسهاي نظري  

13/05/97 شروع امتحانات  

17/05/97 پایان امتحانات  

  

  1397هاي نیمسال تابستان جدول شهریه 

  )به ریال(شهریه واحد نظري اصلی و تخصصی   )به ریال(شهریه واحد نظري عمومی و پایه   )به ریال(ثابت شهریه 

500/237/1  000/565  000/660  

  

  روزانه و نوبت دوم ، همانیبراي دانشجویان م و انتخاب واحد ثبت نامو مدارك شرایط 

 هر درس مورد تقاضا و تعداد واحد دانشگاه مبدا با درج دروساداره آموزش همان از یفرم م ارائه .1

 . پس از انتخاب دروس، امکان حذف یا اضافه وجود نخواهد داشت .2

 .کالس در هر درس منوط به رسیدن تعداد دانشجویان متقاضی  به  حد نصاب الزم خواهد بود شکیلت .3

برگزار خواهد شد و حضور دانشجویان فقط در تاریخ  )یا آفالین آنالین(ترم تابستانی بصورت الکترونیکی ي کالسها کلیه .4

الزامی  )جنب تراکتورسازي(دانشگاه صنعتی سهند  هاي الکترونیکیدر محل دانشکده آموزش هاي تعیین شده براي امتحانات

 .  خواهد بود

درصد از واحدهاي  10دانشجو می تواند حداکثر (دوره هاي کاردانی و کارشناسی آموزشی آیین نامه  5رعایت تبصره ماده  .5

و عمومی به جز دروس مجموعه معارف اسالمی و فارسی عمومی بصورت  ، اصلیلویت دروس پایهودرسی دوره را با ا

 ،دانشجویان الزامی بوده و در صورت عدم رعایتبراي کلیه ) وب انتخاب و بگذراندالکترونیکی با رعایت استانداردهاي مص

 .   دانشجو خواهد بودشخص تبعات آن متوجه 

 به شماره حساب) بانکی فیش ارائه آنالین و یا از طریقبه صورت ( دانشجویان پس از واریز مبلغ شهریه .6

  8321  -0301-0754-4001-0000-IR 9501  به نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه صنعتی  مرکزي بانک

از بابت ثبت نام  060541227000040107111104350075 ه به شناسز آموزشهاي مجازي با شناسه واریسهند

به  دانشگاه صنعتی سهند  واحد را پس از تائید امور مالیبرگ انتخاب باید ترم تابستانی دانشکده آموزشهاي الکترونیکی، 

 . دهندتحویل  دانشگاه صنعتی سهند اداره آموزش

چنانچه به هر علتی تشکیل کالس از طرف دانشگاه میسر . (امکان استرداد شهریه پس از ثبت نام و انتخاب واحد وجود ندارد .7

 .)دنشد، شهریه پرداختی دانشجو عیناً عودت داده خواهد ش

در هاي انتخاب واحد و طی مراحل الزم ثبت نام و انتخاب واحد با مراجعه حضوري به اداره کل آموزش و با دریافت برگه .8

   .پذیردانجام میاداره آموزش دانشگاه صنعتی سهند 



 

  

 هاي الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند دانشجویان دانشکده آموزششرایط انتخاب واحد براي 

 .واحد خواهد بود 6و کارآموزي کارشناسی با احتساب دروس پروژه براي نیمسال تابستان واحد انتخابی دانشجو تعداد حداکثر  -1

  .پذیرد انجام می...) پیشنیاز، همنیاز و (ها و مقررات آموزشی  نامه انتخاب دروس ذکر شده با رعایت کلیه آئین -2

درس مردود شده باشـند یـا    را اخذ نمایند که قبالً در آن توانند دروس فوقبه شرطی می دانشکده آموزشهاي الکترونیکی دانشجویان-3

  .پیش نیاز درس گذرانده شده باشد جهت اخذ دروس عملی بایستی. باشد 15آنها باالي  96-97 سال تحصیلی دوم نیمسالمعدل 

را  شهریه ثابت ترم تابستان) 11/04/97تا تاریخ حداکثر (پیش از انتخاب واحد بایستی دوره آموزش الکترونیکی  کلیه دانشجویان-4

 .بصورت آنالین پرداخت نمایند در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت

لغایت   12/04/97توسط خود دانشجو در بازه زمانی دانشجویان دوره هاي آموزش الکترونیکی  انتخاب واحد ترم تابستان -5

 .سامانه سما صورت خواهد گرفت از طریق  13/04/97

 .حذف و اضافه در ترم تابستان وجود ندارد -6

 .برگزار خواهد شد الینفآبصورت رسیدن ندر صورت به حد نصاب و  ارائه شده بصورت آنالیني هاکالس -7

با نظر گروه  نفر خواهد بود و در صورت به حد نصاب نرسیدن   01در هر درس آنالین حداقل ظرفیت براي تشکیل کالس  -8

  .)برگزار نخواهد شدیا ( بصورت آفالین ارائه خواهد شد مورد نظرتخصصی مربوطه درس 

چنانچه به هر علتی تشکیل کالس از طرف دانشـگاه میسـر نشـد،    . (امکان استرداد شهریه پس از ثبت نام و انتخاب واحد وجود ندارد -9

  ).ماندخواهد بعنوان بستانکار در حساب وي محفوظ شهریه پرداختی دانشجو 

 .خواهـد شـد   برگـزار  ) جنـب تراکتورسـازي  ( الکترونیکـی هـاي  امتحانات به صورت حضوري در محـل دانشـکده آمـوزش    تمامی-10

ه متغیر دروس مطابق مبلـغ شـهریه در   شهریه ترم عادي و شهری% 25 دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی شهریه ثابت ترم تابستان -11 

  .ه می شودمحاسب 96-97تحصیلی  نیمسال اول و دوم سال

  

، برنامه هفتگی و تاریخ امتحانـات  ،جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام

 sahand.ir-www.vuبـه آدرس   LMS سیسـتم  در ي آنالیـن نحوه اتصال به کـالس هـا  

    .فرمائیدتماس حاصل  04134249611یا با شماره مراجعه 

   

 دانشگاه صنعتی سهنداداره کل آموزش                                                                                                                  


