
 

 
آموزش ( غیرحضوري)مجري ترم تابستاني  1401دانشگاه صنعتي اصفهان در تابستان 

کلیه دروس به صورت برخط  ،آموزش شیوهدر اين به صورت ترکیبي است که الكترونیكي 
(Online) خط ونرارايه خواهد شد و دانشجو به محتواي الكترونیكي دروس به صورت ب

)fflineO(  .شود.برگزار مي حضورينهايي به صورت  هايآزمونه کلیدسترسي خواهد داشت 
 : هاي مهمتاريخمراحل و 

 بهپرداخت شهريه ثابت و  http://golestan.iut.ac.ir گلستان به آدرس سامانهنام از طريق تكمیل فرم تقاضاي ثبت -1
   20/4/1401شنبه دولغايت  11/4/1401از تاريخ شنبه  سامانههمان صورت الكترونیكي از طريق 

 22/4/1401شنبه چهارهاي قابل برگزاري در تاريخ اعالم نتیجه بررسي تقاضاها و نتايج کالس -2

 23/4/401شنبه پنجسامانه گلستان، هاي الكترونیكي دانشجو در واريز شهريه متغیر دروس از طريق فرم پرداخت -3

     2/6/1401 شنبهرچها: هاکالسپايان           25/4/1401شنبه  :هاکالسشروع  -4
 10/6/1401 شنبهپنج: امتحاناتپايان            5/6/1401شروع امتحانات: شنبه       

 نکات مهم:
 نججام، تهججت اسججتفاده از سججامانه آمججوزش الكترونیكججي بججه سججايتدانشجججويان پجج  از نهججايي شججدن ثبت -1

http://elearning.iut.ac.ir عالم شده از سامانه دروس استفاده نمايند.مراتعه و طبق راهنما و دستورالعمل ا 
توسجط دانشجكده براي اخذ درس در ترم تابستان هاي اعالم شده نام ضوابط و محدوديتدانشجو بايد قبل از ثبت  -2

 ها را در انتخاب دروس لحاظ کند.   و آننموده خود را با دقت بررسي 

 . نمايند تسلیمبه اداره کل آموزش  از طريق پستو يا  يحضوررا  همانیفرم مالزم است دانشجويان میهمان  -3
. در صورت است ريال يک میلیونريال و شهريه متغیر به ازاء هر واحد نظري میلیون  سهشهريه ثابت ترم تابستان  -4

 شود. داده نمي برگشتها شهريه تشكیل کالس
واحجد درسجي  8در شرايط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  است. واحد 6در تابستان  قابل اخذحداکثر واحد  -5

 بستان اخذ کند.تواند اين واحدها را در ترم تايید شوراي آموزشي دانشگاه ميآموخته شود، با تادانش
اين حذف در سوابق حذف مجاز دانشجو وتود دارد.  (شهريه برگشتبدون )ترم تابستان امكان حذف مجاز دروس  -6

 ترم است.شرط الزم براي حذف مجاز درس، غیبت در امتحان پايان شود.ه نميثبت و محاسب
 .ان ارائه خدمات رفاهي وتود نداردكالكترونیكي ام با توته به سیستم آموزش -7

 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان تعداد واحد هقابل ارايدروس  امتحان ساعت تاريخ امتحان تعداد واحد هقابل اراي دروس
 13:30 - 16:30 7/6/1401 3 احتمال و آمار مهندسي 10-8:30 5/6/1401 3 فارسي

 11:30-8:30 8/6/1401 3 1فیزیک  11:30-10 5/6/1401 2 2اندیشه اسالمي 
 11:30-8:30 8/6/1401 3 2فیزیک  13-11:30 5/6/1401 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 11:30-8:30 8/6/1401 3 برقمباني مهندسي  15-13:30 5/6/1401 2 آیین زندگي
 16:30-13:30 8/6/1401 3 ریاضي مهندسي 16:30-15 5/6/1401 2 انقالب اسالمي ایران

 11:30-8:30 9/6/1401 3 سازی کامپیوترمباني برنامه 18-16:30 5/6/1401 2 دانش خانواده
 11:30-8:30 9/6/1401 2 حاسبات عددیم 11:30-8:30 6/6/1401 3 1ریاضي عمومي 
 11:30-8:30 10/6/1401 3 شیمي عمومي مهندسي 11:30-8:30 6/6/1401 3 2ریاضي عمومي 

 11:30-8:30 10/6/1401 3 شیمي آلي کشاورزی 11:30-8:30 6/6/1401 3 * 1مقاومت مصالح 
 11:30-8:30 10/6/1401 3 *استاتیک  11:30-8:30 6/6/1401 3 احتمال مهندسي

 15:30-13:30 10/6/1401 3 زبان عمومي مهندسي 11:30-8:30 7/6/1401 3 یفرانسیلمعادالت د

 .استكانيك و مهندسي عمران هاي مهندسي مشجويان غير از رشتهس مخصوص دانواين در: *

 


