به نام خدا
اطالعيه برگزاري غيرحضوري دوره تابستاني  1401در دانشگاه مازندران – بابلسر
دانشگاه مازندران در نظر دارد تعدادی از دروس عمومی ،پایه،اصلی و تخصصی را در دوره تابستان
به صورت " کالسهای غیر حضوری و امتحانات حضوری" برگزار نماید.کلیه دانشجویان دانشگاههای
دولتی ،غیر دولتی ،پیام نور و  ...سراسر کشور ،با ارائه معرفی نامه مهمانی از دانشگاه محل تحصیل،
می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.درصورت تمایل وکسب اطالعات بیشتر،به آدرس اینترنتی
دانشگاه،به نشانی  www.umz.ac.irمراجعه نمایند.
 .1ليست ردوس اراهئ شده:

نام درس
ردیف
 1ریاضی عمومی 1
 2ریاضی عمومی2
 3معادالت دیفرانسیل
 4مبانی کامپیوتر(برنامه نویسی(
 5فیزیک عمومی1
 6فیزیک عمومی 2
 7آزمایشگاه شیمی عمومی  1و2
 8شیمی عمومی  1و 2
 9حسابداری موارد خاص
 10حسابداری ابزار و عقود مالی
 11فارسی عمومی و زبان عمومی
 12ریاضی مهندسی
 13تربیت بدنی1
 14تربیت بدنی(2ورزش(1
 15کلیه دروس گروه معارف

پیشنیاز
ندارد
ریاضی1
همنیاز با ریاضی 2
ندارد
ندارد
فیزیک عمومی1

ندارد
ندارد
تربیت بدنی1
ندارد

تعداد واحد
3
3و4
3
3
3
3
1
3
2
2
3
3
1
1

 .4شهرهي اثبت و متغير:
شهریه ثابت (کلیه رشته ها)
شهریه ثابت (کلیه رشتهها)

 1/600/000ریال

شهریه متغیر دروس عمومی (به ازای هر واحد)

 400/000ریال

شهریه متغیر دروس پایه (به ازای هر واحد)

 640/000ریال

شهریه متغیر دروس تخصصی (به ازای هر واحد)

 780/000ریال

شهریه متغیر دروس عملی(به ازای هر واحد)

 860/000ایر

 .5زمان بندی ثبت انم و انتخاب واحد :
شروع ثبت نام و انتخاب واحد

 1401/04/20لغایت 1401/04/22

شروع کالس ها

1401/04/25

پایان کالس ها

1401/05/26

امتحانات

 1401/05/29تا 1401/06/03

 .6ثبت انم و انتخاب واحد:
کلیه دانشجویان متقاضی اخذ دوره تابستان در این دانشگاه می بایست از ساعت  8/00صبح مورخ 1401/04/20
لغایت ساعت  24مورخ  1401/04/22نس بت به ثبت نام و انتخاب واحد خود در سامانه ثبت نام به آدرس
 ، http://golestan.umz.ac.irگزینه ثبت نام میهمانی ،اقدام نمایند.
متقاضیان محترم می توانند بعد از اتمام ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی ،با توجه به انتخاب دروس در بخش
دروس ارائه شده ی نیمسال ،اقدام به انتخاب واحد نمایند.
بعد از پایان انتخاب واحد در بخش مالی اقدام به پرداخت آن الین شهریه نمایند و سپس تاییدیه انتخاب واحد خود
را دریافت کنند.

مدا رك الزم:
الف – ارسال (آپلود) عكس پرسنلی با ابعاد  300*400با فرمت  jpgیا  gifبا حداکثر حجم  150کیلو بایت
در سامانه ثبت نام (بعد از دریافت شماره دانشجویی و ورود به سامانه ی انتخاب واحد ،در بخش سایر – ارسال
تصویر دانشجو ،عكس خود را ارسال نمایید.).
ب – ارسال (آپلود) فرم میهمانی (معرفی نامه)
دانشجویان متقاضی میهمان می بایست معرفی نامه (فرم میهمانی) خود را از دانشگاه مبدا اخذ و اسكن آن را
هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه مذکور ارسال (آپلود) نمایند .معرفی نامه ثبت نام (فرم میهمانی) می بایست کامل
و به صورت خوانا بدون خدشه و خط خوردگی باشد و همچنین دانشگاه مازندران – بابلسر به عنوان دانشگاه مقصد
در آن قید شده باشد .بدیهی است فرم های میهمانی که فاقد عنوان درس  ،تعداد واحدهای درسی  ،شماره ثبتی،
تاریخ نامه  ،مهر و امضا دانشگاه مبدا باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• کلیه دانشجویان می بایست اصل معرفي نامه هاي خود را از تاریخ  1401/06/03لغایت 1401/06/10
به همراه تاییده ی انتخاب واحد به امور آموزشی دانشگاه ارسال نمایند،بدیهی است درصورت عدم ارسال
نمرات آنان ارسال نخواهد شد.
• در صورت مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو با معرفی نامه ارائه شده  ،عواقب آن بر عهده ی
دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر ،جابجایی ،حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا
در خصوص این مغایرت یا عودت شهریه ندارد.
 .7رپداخت شهرهي:
• پرداخت شهریه صرفا به صورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام میهمان دوره تابستان صورت
می گیرد.
• کلیه دانشجویان متقاضی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشند.
• عدم پرداخت شهریه به منزله ی انصراف از میهمانی می باشد.
• در صورت عدم مراجعه،انصراف و یا حذف درس انتخاب شده توسط دانشجو،شهریه واریزی به هیچ
وجه قابل استرداد نیست.
• درصورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب الزم ،حذف شود شهریه
پرداختی با تایید مدیریت آموزش دانشگاه و پس از طی مراحل اداری الزم توسط مدیریت امور مالی

دانشگاه قابل عودت خواهد بود(.درج شماره حساب به نام خود دانشجو در موقع ثبت نام الزامی می
باشد).

 .8شرايط و ضوابط:
❖ کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی ،پیام نور ،غیر انتفاعی ،آزاد اسالمی ،آموزشكده های فنی و حرفه
ای و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی کشور در صورت تمایل مجاز به شرکت دراین دوره
می باشند.
❖ کلیه مقررات و ضوابط آموزشی این دوره مطابق آیین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
بوده و مسئولیت عدم رعایت قوانین آموزشی( از قبیل رعایت پیشنیاز و غیره) بر عهده دانشجو می
باشد.
❖ کلیه دانشجویان در طول گذراندن دوره تابستان ملزم به رعایت کلیه مقررات و ضوابط انضباطی دانشگاه
می باشند و در صورت عدم رعایت موارد انضباطی ،میهمانی ایشان لغو خواهد شد و شهریه های
پرداختی نیز عودت داده نخواهد شد.
❖ حداکثر واحد اخذ شده در دوره تابستان  6واحد می باشد(.برای دانشجویان ترم آخر  8واحد می باشد).
❖ اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحانی پایان دوره به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
❖ کلیه کالس ها به صورت حضوری خواهد بود.
❖ طول دوره تابستان  6هفته بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات می باشد.
❖ دروس  2واحدی  6ساعت در هفته ،دروس  3واحدی  9ساعت در هفته و دروس  4واحدی  12ساعت
در هفته تشكیل خواهد شد.
❖ حضور دانشجو در تمام جلسات مجازی مربوط به درس الزامي می باشد.
❖ امتحانات پایانی بهصورت حضوري و طبق برنامه امتحانی برگزار میگردد.
❖ دانشجویان میهمان می بایست ،پس از پایان امتحانات نسبت به تسویه حساب با واحدهای مختلف
دانشگاه اقدام نموده و پس از ارائه فرم تسویه حساب تكمیل شده ،نمرات ایشان به صورت محرمانه
به دانشگاه های مبدا ارسال خواهد شد..

باآرزوی توفيق
مدرييت اموراموزشي دانش گاه مازندران

