اطالعیه دوره تابستان (مجازی) دانشگاه صنعتی بیرجند 1401
تقویم آموزشی دوره
بازه زمانی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

 1401/04/15لغایت 1401/04/24

بازه زمانی پیش ثبت نام اینترنتی دانشجویان سایر دانشگاهها

 1401/04/05لغایت 1401/04/20

بازه زمانی اختصاص شماره دانشجویی موقت به دانشجویان سایر دانشگاهها

 1401/04/21لغایت 1401/04/22

بازه زمانی انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاهها پس از دریافت شماره دانشجویی موقت

 1401/04/21لغایت 1401/04/24

اعالم لیست نهایی دروس قابل ارائه و به حد نصاب رسیده

1401/04/25

مهلت واریز شهریه

 1401/04/26لغایت 1401/04/31

شروع کالسها

1401/05/01

پایان کالسها

1401/06/03

امتحانات

 1401/06/05لغایت 1401/06/10

ارزشیابی اساتید

 1401/05/29لغایت 1401/06/03
شهریه دوره

شهریه ثابت کلیه رشته ها

 1/600/000ریال

شهریه متغیر دروس عمومی نظری به ازای هر واحد

 350/000ریال

شهریه متغیر دروس پایه نظری به ازای هر واحد

530/000ریال

شهریه متغیر دروس اصلی و تخصصی نظری به ازای هر واحد

 670/000ریال

کلیه مراحل انتخاب واحد و واریز شهریه از طریق سایت دانشگاه صنعتی بیرجند به آدرس  www.birjandut.ac.irاطالعرسانی میگردد.
فرآیند ثبت نام دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند
ثبت نام دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند از طریق سامانه پویا انجام پذیر است .برای اخذ دروس عمومی و پایه دانشجویان میتوانند از
قسمت انتخاب واحد ،دروس مربوطه را اخذ نمایند .برای اخذ دروس اصلی و تخصصی ،بایستی دانشجویان فرم انتخاب واحد دستی را در
سامانه پویا تکمیل نموده تا پس از موافقت گروه درس مربوطه برای ایشان اخذ گردد.
فرآیند ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها
برای دانشجویان سایر دانشگاه ها که متقاضی ثبت نام در دوره تابستان دانشگاه صنعتی بیرجند هستند و نامه معرفی را نیز از مدیریت آموزشی
دانشگاه

محل

تحصیل

دریافت

کردهاند،

پیش

ثبت

نام

به

شرح

جدول

زمانی

باال

از

طریق

لینک

 http://new.birjandut.ac.ir/fa/form/7/registerانجام میگیرد .الزم به ذکر است دانشجویان محترم نامه معرفی دانشگاه مبدا که
دارای شماره و تاریخ ثبتی بوده ،عنوان و تعداد واحد دروس درخواستی در آن قید شده باشد را در لینک فوق بایستی بارگذاری کنند.

پس از ثبت نام اولیه در سامانه مذکور شمارهی دانشجویی موقت توسط کارشناس آموزش دانشگاه (از تاریخ  1401/4/21لغایت )1401/4/22
در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .در نهایت دانشجوی متقاضی با شماره دانشجویی مذکور به سامانه پویا وارد و انتخاب واحد خود را
تکمیل مینماید.
توجه :کلیه مراحل پیش ثبت نام و انتخاب واحد به صورت مجازی قابل انجام است و نیاز به مراجعه حضوری در هنگام ثبت نام و انتخاب
واحد نخواهد بود .همچنین با توجه به احتمال عدم به حد نصاب رسیدن بعضی از دروس ،دانشجویان محترم میبایست از طریق
اطالعیه مورخه  1401/04/25از ارائه دروس انتخابی خود اطمینان حاصل نموده و سپس نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند.
لیست دروس ارایه شده

دروس اصلی و تخصصی

دروس عمومی

دروس پایه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

1

ریاضی (1ریاضی عمومی )1

3

آقای دکتر مصطفی زارع فرد

2

ریاضی (2ریاضی عمومی )2

3

آقای دکتر مرتضی شریفی

3

فیزیک (1فیزیک عمومی)1

3

آقای مجتبی سلمانی مود

4

فیزیک ( 2فیزیک عمومی )2

3

آقای مجتبی سلمانی مود

5

معادالت دیفرانسیل

3

آقای ابوالفضل عبداهلل زاده

6

محاسبات عددی )مبانی آنالیز عددی)

2و3

خانم دکتر زهرا کالته بجدی

7

شیمی عمومی

3

خانم دکتر زهرا برزگر

8

مبانی کامپیوتر (برنامه نویسی کامپیوتر)

3

آقای مهندس اسماعیل هوشیار مقدم

9

زبان فارسی

3

خانم صدیقه مودی

10

زبان خارجی

3

خانم سیده ناهید حسینی

11

دانش خانواده و جمعیت

2

آقای جواد محمدی

12

تفسیر موضوعی قرآن

2

آقای علی زارع

13

انقالب اسالمی ایران

2

آقای حسن دهقانی

14

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

آقای هادی معزی فر

15

مبانی ترکیبیات(ریاضی گسسته)

3

آقای دکتر سید محمد امین خاتمی

16

ریاضی مهندسی

3

خانم دکتر ملیحه سبزهکار

17

استاتیک

3

آقای دکتر هاشمی

18

مکانیک سیاالت 1

3

آقای محمد الخی

19

ترمودینامیک 1

3

آقای محمد الخی

20

جبر خطی

3

آقای دکتر محمد علی مهرجوفرد

21

تحقیق در عملیات( 1بهینه سازی – 1پژوهش عملیاتی )1

3

آقای دکتر جواد طیبی

22

تحقیق در عملیات 2

3

آقای دکتر عرب زاده

23

مقاومت مصالح 1

3

آقای محمد الخی

24

علم مواد

3

خانم محمودزاده

برنامه هفتگی دروس
ساعت

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

روز

مبانی ترکیبیات

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
مقاومت مصالح
شیمی عمومی

مبانی ترکیبیات
تاریخ تحلیلی صدر
اسالم
مقاومت مصالح
شیمی عمومی

زبان فارسی
ریاضی مهندسی
مکانیک سیاالت 1
استاتیک

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 2

ریاضی 2

زبان فارسی

فیزیک 1

فیزیک 1

ریاضی مهندسی

انقالب اسالمی

انقالب اسالمی ایران

مکانیک سیاالت 1

ایران

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

علم مواد

علم مواد
معادالت دیفرانسیل

یکشنبه

معادالت دیفرانسیل

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دانش خانواده و
جمعیت

مبانی ترکیبیات

دوشنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
مقاومت مصالح
شیمی عمومی

مبانی ترکیبیات
تاریخ تحلیلی صدر
اسالم
مقاومت مصالح
شیمی عمومی

فیزیک 2

فیزیک 2

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات2

تحقیق در عملیات2

جبر خطی

جبر خطی

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 2

ریاضی 2

زبان فارسی

فیزیک 1

فیزیک 1

ریاضی مهندسی

انقالب اسالمی

انقالب اسالمی ایران

مکانیک سیاالت 1

ایران

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

علم مواد

محاسبات عددی
زبان خارجی

محاسبات عددی

استاتیک

زبان خارجی

زبان فارسی
ریاضی مهندسی
مکانیک سیاالت 1
استاتیک

علم مواد
معادالت دیفرانسیل

سه شنبه

تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده و جمعیت

چهارشنبه

معادالت دیفرانسیل
تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده و
جمعیت

مبانی ترکیبیات

مبانی ترکیبیات

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

شیمی عمومی

شیمی عمومی

معادالت دیفرانسیل

معادالت دیفرانسیل

محاسبات عددی
زبان خارجی
استاتیک

زبان فارسی
ریاضی مهندسی
مکانیک سیاالت 1
استاتیک

محاسبات عددی

پنج شنبه

زبان خارجی
استاتیک

فیزیک 2

فیزیک 2

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات2

تحقیق در عملیات2

جبر خطی

جبر خطی

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ریاضی 1

ریاضی 1

زبان فارسی

فیزیک 1

فیزیک 1

ریاضی مهندسی

ریاضی 2

ریاضی 2

مکانیک سیاالت 1

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

علم مواد

علم مواد

فیزیک 2

فیزیک 2

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات1

تحقیق در عملیات2

تحقیق در عملیات2

جبر خطی

جبر خطی

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

محاسبات عددی
زبان خارجی

محاسبات عددی
زبان خارجی

برنامه امتحانی
ساعت
10-12

8-10
روز
شنبه 1401/06/05

زبان خارجی

ریاضی  – 1ریاضی -2ریاضی مهندسی

یکشنبه 1401/06/06

زبان فارسی

فیزیک  -1فیزیک -2علم مواد

دوشنبه 1401/06/07

دانش خانواده و جمعیت

محاسبات عددی -مکانیک سیاالت-1مبانی کامپیوتر

سه شنبه 1401/06/08

انقالب اسالمی ایران

معادالت دیفرانسیل-ترمودینامیک1

چهارشنبه 1401/06/09

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

مقاومت مصالح-ریاضی گسسته-شیمی عمومی

پنج شنبه 1401/06/10

تفسیر موضوعی قرآن

استاتیک-جبرخطی-تحقیق در عملیات -1تحقیق در عملیات2

خالصه قوانین و مقررات دوره تابستان
 .1حداکثر واحد قابل اخذ در دوره تابستان  6واحد است.
 .2حذف و اضافه در دوره تابستان امکان پذیر نیست.
 .3در انتخاب واحد دوره تابستان ،دانشجو مجاز به برداشتن حداکثر یک درس از دروس گروه معارف (شامل تفسیر موضوعی
قرآن ،انقالب اسالمی ایران و تاریخ تحلیلی صدر اسالم) است.
 .4برگزاری کالسهای آموزشی به صورت مجازی به مدت  5هفته برگزار میگردد و حضور در کالسهای مجازی الزامی
میباشد.
 .5امتحانات دوره تابستان  1401به صورت مجازی برگزار میگردد.
 .6دانشگاه از ارائه خدمات رفاهی شامل غذا ،خوابگاه و استفاده از کتابخانه دانشجویان معذور است.

 .7اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحانات پایانی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 .8چنانچه تعداد افراد ثبت نام شده در هر درس به حد نصاب (حداقل  15نفر) نرسد ،آن درس ارائه نخواهد شد .لیست نهایی
دروس قابل ارائه پس از اتمام ثبت نام در تاریخ  1401/4/25از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی میگردد.
 .9دانشجویان محترم متقاضی باید شهریه مربوطه را در مهلت مقرر واریز نمایند .در صورت عدم واریز شهریه در مهلت فوقالذکر
ثبت نام ایشان کان لم یکن تلقی و دروس انتخابی حذف خواهد شد .همچنین به دلیل عدم وجود حذف و اضافه در دوره تابستان
امکان برگشت شهریه پرداخت شده به هیچ عنوان وجود ندارد.
 .10مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور بر عهده متقاضی است.
 .11هرگونه اطالعیه در خصوص برگزاری دوره از طریق بخش اطالعیههای سایت دانشگاه صنعتی بیرجند اطالع رسانی خواهد شد.
شایسته است دانشجویان محترم جهت جلوگیری از تضییع حقوقشان به صورت مرتب بخش اطالعیههای سایت دانشگاه را مشاهده
فرمایند .در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص ثبت نام ،دانشجویان محترم میتوانند با گروه آموزشهای آزاد و مجازی
دانشگاه به شماره تماس  ،05632391246آموزش دانشگاه به شماره تماس  05632391280 - 85و واحد انفورماتیک دانشگاه به
شماره تماس  05632391227تماس حاصل نمایند.
گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی بیرجند

