
 

 

  به نام خدا
 

تابستانی مجري ترم  1401می رساند : دانشگاه بوعلی سینا در ترم تابستان  و کاردانی ه دانشجویان مقطع کارشناسییبدین وسیله به اطالع کل
  :می باشد  

  ترم تابستان : کلی  شرایط و ضوابطالف : 
ـسته به وزارت  - ـشگاه هاي واب ـشجویان دان ـشت درمان و آموزش پزـشکی کـشور  کلیه دان علوم تحقیقات و فناوري و وزارت بهدا

 و دانشجویان دانشگاه هاي آزاد اسالمی در صورت تمایل مجاز به شرکت می باشند.

ـصورت  - ـشجویان به  ـضوريکلیه مراحل ثبت نام و انتخاب واحد دان ـشیه ـسامانو از طریق  غیرح ـشگاه آموز به آدرس  این دان
https://golestan.basu.ac.ir  می باشد.  

 .  سامانه گلستان به آدرس مراجعه فرمایید   home pageبه صفحه جهت مشاهده راهنماي ثبت نام  -

 .  واحد می باشد 6اخذ در ترم تابستان  قابل حداکثر واحد -

واحد دانش آموخته خواهند ـشد ، در ـصورت تایید دانـشگاه مبداء ( براي  8مـسال تابـستان با اخذ یجهت دانـشجویانی که در نتبـصره : 
  بالمانع می باشد.واحد  8دانشجویان مهمان ) و امور آموزشی دانشکده محل تحصیل ( براي دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ) ، اخذ 

 حذف و اضافه در ترم تابستان مقدور نمی باشد. -

 اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. -

شــنامه مورخ  - ســاس بخ شــگاه ها ،  19/02/1401بر ا ســت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دان برگزاري کالس ها و الزامی ا
ســالمیامتحانات دروس  شــگاه ها و مراکز آموزش عالی  گروه معارف ا صــورت در تمامی دان ضــوري به  برگزار گردد در  ح

   کالس ها و امتحانات دروس گروه معارف در این دانشگاه نیز به صورت حضوري برگزار خواهد شد .همین راستا 

صــورته معارف رواز گدروس پایه و دروس عمومی غیر برگزاري کالس ها و امتحانات  - ضــوري  به  ســامانه غیرح و از طریق 
 . درس افزار می باشد

 مکان برگزاري کالس هاي حضوري در دانشکده علوم پایه و شیمی می باشد . -
ـشگاه ،  - ـشی دان ـشوراي آموز ـصوبه  ـساس م ـشدن و یا بر ا ـسینا منوط به رد  ـشگاه بوعلی  ـشجویان دان ـسط دان اخذ دروس پایه تو

 نیمسال هاي گذشته می باشد .حذف این دروس در 

 هفته بدون درنظر گرفتن زمان امتحانات می باشد. 6طول ترم تابستان  -

 برگزار خواهد شد .ساعت در هفته  9واحدي  3دروس  و ساعت در هفته 6واحدي  2دروس  -

ـشهریه واریز - ـشجو ،  ـسط دان ـشده به هر دلیل تو ـصراف و یا حذف دروس انتخاب  ـصورت عدم مراجعه ، ان به هیچ عنوان  يدر 
 قابل استرداد نخواهد بود.

 .اري می باشدنوط به رسیدن کالس ها به حدنصاب الزم جهت برگزمدر هر درس تشکیل و برگزاري کالس هاي ترم تابستان  -

نصاب نرسیدن کالس هاي آموزشی شهریه ترم تابستانی پس از طی مراحل اداري قابل برگشت حدتبصره : در صورت به 
 خواهد بود .

در خود دریافت نموده و محل تحصیل دانشگاه  را از نامه مربوط به ترم تابستانی معرفیضروري است  مهمان لیه دانشجویانک -
نسبت شده  و بر اساس معرفی نامه صادر  موعد ثبت نام تصویر آن را در سامانه گلستان دانشگاه بوعلی سینا بارگزاري نمایند .

و یا مغایر بودن دروس انتخابی ارسال تصویر معرفی نامه صورت عدم  بدیهی است در نمایند .به انتخاب واحد دروس خود اقدام 
و این دانشگاه مسئولیتی در این خصوص  می باشدمسئولیت پذیرش واحدهاي گذرانده شده بر عهده دانشجو ،  مهبا معرفی نا

 ندارد.

https://golestan.basu.ac.ir


 

 

شــجویان - ســال به بعد  62/06/1401بعد از ثبت نهایی از تاریخ  مهمان نمرات دان صــد ار شــگاه هاي مق صــورت محرمانه به دان به 
 خواهد شد و ارسال نمرات زودتر از موعد مقرر امکان پذیر نخواهد بود.

 .ویس و ... معذور می باشدراین دانشگاه از ارائه هرگونه خدمات رفاهی از قبیل خوابگاه ، سلف س -

 :ب : شهریه ترم تابستان 

 بر اساس جدول زیر می باشد . ترم تابستانی بر اي کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه ، مستلزم پرداخت شهریه ثابت و متغیر  -

  شهریه ثابت دروس  دروس پایه  دروس عمومی  

  ریال 1920000  ریال 1080000  ریال 840000  کلیه گروه هاي آموزشی

  ازاي هر واحد می باشد .شهریه دروس به 

  ج : تقویم برگزاري ترم تابستان : 

  

  

  د :  جدول دروس قابل ارائه در نیمسال تابستان :

  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  عنوان برنامه

  11/4/1401  23/03/1401               ثبت نام و انتخاب واحد

  15/04/1401  14/04/1401  اعالم کالس هایی که به حدنصاب نرسیده است

  26/05/1401  18/04/1401  شروع و پایان کالس ها

  02/06/1401  29/05/1401  شروع و پایان امتحانات

 15/6/1401 29/05/1401  ثبت نمرات

  31/06/1401  26/06/1401  ارسال نمرات به دانشگاه هاي مقصد



 

 

  وضعیت برگزاري  رشته  نوع درس  تعدادواحد  نام درس
  مجازي  کلیه رشته ها  عمومی  3 زبان فارسی

  مجازي  کلیه رشته ها  عمومی  3 زبان انگلیسی

  حضوري  کلیه رشته ها  عمومی  2 دانش خانواده

  مجازي  کلیه رشته ها عمومی 1 تربیت بدنی*

  مجازي  کلیه رشته ها عمومی 1  1ورزش **

  حضوري  کلیه رشته ها  عمومی  2 مبداء و معاد)(1اندیشه اسالمی 

  حضوري  کلیه رشته ها  عمومی  2 نبوت و امامت)(2اندیشه اسالمی 

  حضوري  کلیه رشته ها  عمومی  2 انقالب اسالمی ایران

  حضوري  کلیه رشته ها  عمومی  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

  حضوري  کلیه رشته ها  یعموم  2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  مجازي  مهندسی و علوم پایه   پایه  3  1ریاضی 

  مجازي  مهندسی و علوم پایه   پایه  3 2ریاضی 

  مجازي  مهندسی و علوم پایه   پایه  3 1فیزیک 

  مجازي  مهندسی و علوم پایه   پایه  3 2فیزیک 

  مجازي  مهندسی و علوم پایه   پایه  3 معادالت دیفرانسیل

  مجازي  مهندسی   پایه  3 آمار و احتماالت مهندسی

  مجازي  مرتبط   پایه  3  مبانی برنامه نویسی کامپیوتر
  می باشد . 1*تربیت بدنی معادل تربیت بدنی 

  می باشد . 2معادل تربیت بدنی  1**ورزش 

و یا ادمین کانال تلگرامی  13داخلی  38381410 لفناز طریق شماره ت متقاضیان محترم می توانند سواالت خود را -
@basuamozesh  . پیگیري نمایند  

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا


