ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

اطالعیه برگزاری نیمسال ﺗابسﺘان 1399-1400
دانشگاه مراغه

ﺗﺎریخ1400/04/15 :
شﻤﺎره:

بدین وسیله به اطالع دانشجویان محﺘرم دانشگاههای وابستﺘه بته ورارع علتومح ﺗحایاتاع و
فناوری و ورارع بهداشت درمان و آمورش پزشکی کشور می رساند نیمستال ﺗابستﺘان ستال
ﺗحصیلی  1399-1400در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد .کلیه دانشجویان در صورع ﺗمایل
می ﺗوانند در این دوره شرکت نمایند .جهت اطالع ار برنامه درسی و امﺘحانی می ﺗوانیتد بته
وب سایت دانشگاه مراغه به آدرس  www.maragheh.ac.irمراجعه فرمایید.
ﺗوجه مهم:
 ثبت نام ترم تابستانی صرفا به صورت مجازی برگزار خواهد شد. حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  6و در شرایطی خاص حداکثر  8واحد می باشد. حذف و اضافه و حذف تکدرس در دوره ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد. در صورت عدم مراجعه ،انصراف ،و یا حذف دروس انتخابی توسط دانشجو ،شهریه واریز شده به هیچ وجه قابلاسترداد نمی باشد.
حد نصاب تشکیل کالسهای آموزشی  20نفر می باشد در صورت حد نصاب نرسیدن درس مورد نظر حذف خواهدشد و الزم است دانشجویان در زمان تعیین شده نسبت به حذف و اضافه درس اقدام نمایند.
ﺗاویم ﺗرم ﺗابسﺘان:
ﺛﺒﺖنﺎم و انﺘﺨﺎب واﺣﺪ 1400/04/20 :ﻟﻐایت 1400/04/23
 مورخ  26و  : 1400/04/27بررسی دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن حذف خواهند شد. دانشجویانی که دروس اخذ شده آنان به علت نرسیدن به حد نصاب الزم توسط دانشﮕاه حذف شده ،در تاریخهای 28و  1400/04/29با مراجعه به سامانه برای اخذ دروس جایﮕزین اقدام نمایند .درﻏیر اینصورت وجه پرداختی
آنهـا پـﺲ از ﻃی تشریﻔات و مراحل اداری مسترد خواهد شد.
شنبه مورخ 1400/05/02
 شروع کالسها:پنجشنبه مورخ 1400/06/05
 پایان کالسها:شنبه مورخ 1400/06/06
 شروع امتحانات:پنجشنبه مورخ 1400/06/12
 پایان امتحانات:مارراع و ﺿوابﻂ ﺗرم ﺗابسﺘان:
 -کلیه کالسها به صورت ﻏیر حضوری (مجازی) از ﻃریق سامانه  LMSدانشﮕاه برگزار خواهد شد.

دانشﮕاه در ایام تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی شامل ﻏذا و ﻏیره به دانشجویان معذور است.در صورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب حذف شود و دانشجو در زمان مقـررقادر به جایﮕزینی با واحدهای دیﮕر نشود ،شهریه پرداختی برای دانشجویان دانشﮕاه مراﻏه ذخیره و برای دانشجویان
سایر دانشﮕاهها با تایید مدیریت آموزش و پﺲ از ﻃی مراحل اداری عودت داده خواهد شد.
 شهریه ترم تابستانی می بایستی به صورت آنالین از ﻃریق سامانه آموزشی سما پرداخت گردد.مبلغ شهریه:
شهریﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑراﺑر  1/300/000ریﺎل و شهریﻪ مﺘغیر مطﺎﺑق جﺪول زیر خواهﺪ ﺑود:
جدول شهریه مﺘغیر
نوع درس

هزینﻪ هر واﺣﺪ

عﻤومﻲ

450000

پﺎیﻪ

650000

اصلﻲ و ﺗﺨصصﻲ

800000

نحوه ثبت نام:
-1دانشجویﺎن دانشگﺎه مراغﻪ:
اﻟـ ) دانشــجویان دانشــﮕاه مراﻏــه الزم اســت در زمــان انتخــاب واحــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســما پــﺲ از ورود
نسبت به انتخاب واحد همانند سایر ترمها اقدام نمایند.
ب) دروس اخـذ شــده حتمـا بایــد بـا همــاهنﮕی اســتاد راهنمـا و مــدیر گـروه مربوﻃــه صـورت گیــرد .در صــورت
عدم هماهنﮕی دروس اخذ شده حذف خواهند شد.
ج) دانشجویان باید پﺲ از ورود به سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متﻐییر خود اقدام نمایند.
-2دانشجویﺎن سﺎیر دانشگﺎههﺎ:
اﻟ ) دانشجویان سایر دانشﮕاهها باید فرم ثبت نام پیوستی را تکمیل نمایند.
ب) فرم تکمیل شـده بایـد همـراه بـا معرفـی نامـه دانشـﮕاه مربوﻃـه بـه آیـدی  @ttmu993در تلﮕـرام و یـا از
ﻃریق ایمیل  mus9899@yahoo.comارسال گردد.
ج) پﺲ از ثبت نام این دانشـجویان توسـط آمـوزش کـل در سـامانه آموزشـی سـما ،نـام کـاربری و رمـز ورود بـه
شماره اعالم شده در فرم ثبت نام ارسال خواهد شد.
د) این دانشجویان باید پﺲ از ورود به سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متﻐییر خود اقدام نمایند.

نحوه اطالع رسانی:
کلیه اﻃالعیه های ترم تابستان از روشهای ذیل برای دانشجویان محترم قابل دسترس خواهد بود:
-1قسمت معاونت آموزشی دانشﮕاه مراﻏه به آدرس http://academics.maragheh.ac.ir/ :
-2کانال تلﮕرامی @termmu993
لیست دروس:
دروس عﻤومﻲ

ردیف

واﺣﺪ

اسﺘﺎد

ﺗﺎریخ و زمﺎن آزمون

1

فﺎرسﻲ عﻤومﻲ

3

خﺎنم دکﺘر ﺣیﺪری

1400/06/06

8/30

2

زﺑﺎن عﻤومﻲ

3

آقﺎی دکﺘر مصطفﻲ جﺎنﺒﻲ عنﺎیﺖ

1400/06/07

8/30

3

ﺗفﺴیر موضوعﻲ قرآن

2

آقﺎی میرزا علﻲ نﺎصری

1400/06/06

10/30

4

انﺪیشﻪ اسالمﻲ 1

2

خﺎنم مریم صﻤﺪیﻪ

1400/06/07

10/30

5

انﺪیشﻪ اسالمﻲ 2

2

آقﺎی غالمﻌلﻲ یﺎﺣقﻲ

1400/06/06

14/00

6

انقالب اسالمﻲ ایران

2

آقﺎی دکﺘر علﻲ صفرزاده ملکﻲ

1400/06/07

14/00

7

آیین زنﺪگﻲ(اخالق کﺎرﺑردی)

2

آقﺎی ﺣﻤیﺪ کﺎظﻤﻲ

1400/06/08

8/30

8

دانش خﺎنواده و جﻤﻌیﺖ

2

خﺎنم خﺪیجﻪ عشرﺗﻲ آذر

1400/06/09

8/30

9

ﺗﺎریخ فرهنگ و ﺗﻤﺪن اسالم و ایران

2

آقﺎی طﺎﻟب اﺣﺪی

1400/06/08

10/30

10

محﺎسﺒﺎت عﺪدی

2

دکﺘر علﻲ شکری

1400/06/09

10/30

11

ریﺎضﻲ عﻤومﻲ 1

3و4

دکﺘر اصغر رﺣیﻤﻲ

1400/06/08

14/00

12

ریﺎضیﺎت مهنﺪسﻲ

3و4

دکﺘر محﻤﺪ شهریﺎری

1400/06/09

14/00

13

مﻌﺎدالت دیفرانﺴیل

2و3

دکﺘر سهراب ﺑزم

1400/06/10

8/30

14

فیزیک عﻤومﻲ 1

3و4

دکﺘر نوروزی افشﺎر

1400/06/11

8/30

15

فیزیک عﻤومﻲ 2

3و4

دکﺘر مهراﺑیﺎن

1400/06/10

10/30

16

شیﻤﻲ عﻤومﻲ 1

3و4

دکﺘر مهﺪی اسرافیلﻲ

1400/06/11

10/30

17

شیﻤﻲ عﻤومﻲ 2

3و4

دکﺘر مرﺗضﻲ ایرانیفﺎم

1400/06/10

14/00

مﻌﺎونﺖ آموزشﻲ و پژوهشﻲ دانشگﺎه مراغﻪ

بسمه تعالي

برگ ثبت نام ترم تابستان سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه مراغه

صرفاً برای دانشجویان سایر دانشگاهها
-1لطفاً پس از تکميل این فرم را به آیدی  @ttmu993در تلگرام و یا از طریق ایميل  mus9899@yahoo.comارسال فرمائيد.
-2دانشجویان دانشگاه مراغه نيازی به تکميل این فرم ندارند و همانند ترمهای عادی مي توانند از طریق سيستم سما نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

 -1بدینوســیله اینجانــ آقای/خــان ---- ----------------------- : :بــا کــد ملــی  --------------- :متوﻟــد----------- :
دانشجوی رشته --------------------------------:دانشﮕاه ------------------ :با شماره دانشجویی ---------------- :بـا
ارائه معرفی نامه شماره ----------------- :مورخه -------------- :برای ترم تابستان سال تحصـیلی  1399-1400در دانشـﮕاه
مراﻏه با مطاﻟعه دقیق مﻔاد اﻃالعیه های ثبت نامی در خصوص شهریه و  ...تقاضای ثبت نام می نمای.:
ﺗلفن هﻤراه جهﺖ دریﺎفﺖ کﺪ کﺎرﺑری و رمز عﺒور:

9
@

ایﻤیل جهﺖ دریﺎفﺖ کﺪ کﺎرﺑری و رمز عﺒور:

 -2با توجه به معرفی دانشﮕاه مبداء اینجان متقاضی اخذ واحدهای ذیل هست.:

ردیف

نﺎم درس

ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ

1
2
3
4
امضاء متقاضی
این قﺴﻤﺖ ﺗوسط آموزش کل ﺗکﻤیل مﻲ گردد:
شماره دانشجویی جهت ورود به سیست: :

رمز ورود( :کﺪ ملﻲ مﺘقﺎضﻲ)

-5با توجه به مرات فوق ثبت نام نامبرده با رعایت دقیق اﻃالعیه های ثبت نامی در ترم تابستان  1399-1400انجام گردید.
کارشناس آموزش کل

0

