
 

 

 بسمه تعالی 

 23/4/1400تاریخ :                                                                                                                                                       

 1400سال  تابستانمجازی ترم رگزاری ب اطالعیه

به صورت الکترونیکی  اردکاندر دانشگاه  1400ترم تابستانی سال رساند طالع دانشجویان محترم میوسیله به انبدی

 لیه دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ک؛ ارائه خواهد شد)مجازی( 

 . خواهند بود اردکانو درمان و آموزش پزشکی کشور در صورت تمایل، مجاز به ثبت نام در دوره تابستان دانشگاه 

 زمان بندی، مقررات و ضوابط انتخاب واحدجدول 

 

 1400تابستان ترم  -آموزشی تقویم

 2/05/1400 لغایت 26/04/1400  و انتخاب واحد ثبت نام 

 9/05/1400 شروع کالس ها

 11/06/1400 پایان کالس ها

 18/06/1400لغایت  13/06/1400 (مجازیامتحانات پایانی )به صورت 

  1400لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان 

 نام درس دانشکده   نام درس دانشکده ردیف

ی  )پایه،   11 1ریاضی   1
ی  و  مهندس

دانشکده فن

ی(
صاص

ی و اخت
اصل

 

 آمار و احتماالت مهندسی

ی( 2
صاص

ی و اخت
ی  )پایه، ، اصل

ی  و  مهندس
دانشکده  فن

 مقاومت مصالح -استاتیک 12 2ریاضی  

 ایستایی 13 معادالت دیفرانسیل 3

 1 یکیالکتر یمدارها 14 ریاضی مهندسی 4

 1 یکیالکتر یها نیماش 15 1فیزیک  5

 یمخابرات یها ستمیاصول س 16 2فیزیک  6

 17 محاسبات عددی 7

ی
س عموم

درو
 

 دانش خانواده و جمعیت برادران 

 دانش خانواده و جمعیت خواهران 18 شیمی عمومی 8

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 19 استاتیک 9

10 

 زبان عمومی 20 (1مقاومت مصالح )

 

 فارسی عمومی 21



 

 

. بدیهی است مسئولیت عدم به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد ضروری است که کلیه ضوابط و مقررات ترم تابستان

 .ور به عهده شخص متقاضی می باشدرعایت ضوابط و مقررات مذک

 ثبت نام دوره تابستانی صرفاُ به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوری امکان پذیر نخواهد بود.  -1 

 برگزار می شود.  مجازیتمامی دروس به صورت الکترونیکی برگزار می شود و امتحانات میان ترم و پایان ترم بصورت  -2

جهت اطالع از لیست دروس ارائه شده و اطالعات تکمیلی در خصوص روش برگزاری دوره تابستان به صورت  -3

 مراجعه شود.   http://www.ardakan.ac.irالکترونیکی به وب سایت دانشگاه 

جهت اند، در دانشگاه اردکان مهمان بوده 99-400دانشجویان دانشگاه اردکان و دانشجویانی که در نیمسال دوم  -4

مراجعه  http://golestan.ardakan.ac.ir/home/Default.htmثبت نام به سیستم آموزشی گلستان به نشانی 

  نموده و و با توجه به راهنمای تصویری اقدام به ثبت نام نمایند.

 استثنای به)  هستند اردکان دانشگاه تابستانی ترم در مهمانی متقاضی که دیگر های دانشگاه دانشجویان -5

 به دانشجویی شماره اخذ و نام ثبت جهت ،(اند بوده مهمان اردکان دانشگاه در 400-99 دوم نیمسال در که دانشجویانی

 از و نموده مراجعه http://golestan.ardakan.ac.ir/home/Default.htm نشانی به گلستان آموزشی سیستم

 نمایند. نام ثبت به اقدام تصویری راهنمای به توجه با و مهمان متقاضی لینک طریق

فرم مهمانی تکمیل شده،  یک قطعه عکس اسکن  : جهت بارگذاری در سیستم گلستان عبارتند ازمدارک ضروری  -6

 کیلو بایت ، تصویر کارت دانشجویی  200به حجم حداکثر  3* 4پرسنلی جدید 

که دارای: عنوان فرم مهمانی دانشجویان سایر دانشگاه ها قبل از ورود به سیستم گلستان باید نسبت به دریافت  -7

اریخ نامه می باشد و به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و ت

 . است را از دانشگاه مبدا اخذ نموده و نسبت به بارگذاری آن در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه اردکان اقدام نمایند

گذاری شده به عهده عواقب هرگونه مغایرت در واحد های اخذ شده، توسط دانشجو با مندرجات فرم مهمانی بار -8

دانشجو است و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابه جایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص 

 این مغایرت و یا عودت شهریه ندارد.

 . استواحد  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  -9

 . ترم تابستان امکان پذیر نیست حذف و اضافه در -10

http://www.ardakan.ac.ir/portal.aspx
http://golestan.ardakan.ac.ir/home/Default.htm


 

 

 یچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به ه -11

 برای برگزاری امتحانات است.هفته کالس درس و یک هفته  5می باشد که هفته  6طول دوره تابستان  -12

سیستم آموزشی گلستان( پس از ثبت نام ) انتخاب  403گزارش شماره ریق )ط، از وضعیت ثبت نام و انتخاب واحد -13

 واحد ( در سیستم گلستان توسط متقاضی قابل مشاهده می باشد . 

الزامی است و چنانچه غیبت دانشجو در هر  مجازی(صورت به  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس ) -14

ره صفر در آن درس مطابق ضوابط، این غیبت ها به منزله نم، مجموع ساعات آن درس تجاوز نماید درس از سه شانزدهم

 در صورت ارائه دلیل و تشخیص موجه بودن غیبت تا قبل از شروع زمان امتحانات )حداکثر تا .منظور خواهد شد

نظر منظور خواهد  طبق ضوابط  نمره صفر در درس یا دروس مورد( درس مورد نظر حذف و در غیر اینصورت  6/6/1400

 . شد

 تاریخ تا حداکثر متغیر است و شهریه تابستان ترم ثابت شهریه پرداخت به مشروط تابستان ترم واحد انتخاب -15

 آموزشی سیستم الکترونیکی پرداخت قسمت در( شتاب های کارت توسط)  الکترونیکی پرداخت طریق از 26/5/1400

 پویا دوم رمز بودن دارا شتاب، کارت طریق از الکترونیکی پرداخت برای شود می یادآور. باشد می پرداخت قابل گلستان

 .است ضروری کارت انقضای تاریخ و  CVV2  و

 آموزشی سیستم 428 گزارش) جلسه به ورود کارت ارائه تابستان دوره پایانی امتحانات جلسه به ورود شرط -16

 شهریه بدهی کامل تسویه صورت در تنها که است اردکان دانشگاه مجازی آموزش سامانه در بارگذاری و( گلستان

 .باشد می بارگذاری و چاپ قابل اردکان دانشگاه با دانشجو

انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو، شهریه ثابت و متغیر  در صورت عدم مراجعه، -17

 واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نیست.

 دانشگاه به شرح ذیل اعالم می گردد : امنا  شهریه هر واحد درسی ترم تابستان بر اساس مصوبه هیات  -18

 مبلغ شهریه نوع ردیف

 ریال 000/200/1 برای کلیه دانشجویان )روزانه، شبانه، مهمان( شهریه ثابت 1

 ریال 000/900 شهریه متغیر به ازای هر واحد 2



 

 

و شرایط شیوع ویروس کرونا، و برگزاری کل ترم و امتحانات بصورت  دانشگاه اردکان براساس مصوبه هیئت رئیسه -16

  .گرددارائه نمی  ،هیچگونه خدماتی از جمله خدمات رفاهی مرتبط با خوابگاه و تغذیه مجازی،

، شهریه حذف شودآموزش دانشگاه  توسطنرسیدن به حد نصاب الزم  در صورتی که درس یا دروسی به علت  -17

ی دانشگاه قابل عودت خواهد پرداختی با تایید مدیریت امور آموزشی و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مال

 بود.

 

 های مجازی دانشگاه اردکانهای ارتباط با واحد پشتیبانی آموزشراه

 

 اردکان ثبت نام و انتخاب واحد در سیستم آموزشی گلستان مرتبط امورپیگیری 

 

 

09132514644 

03532248171 

 مرتبط با سامانه آموزش مجازی دانشگاه اردکانپیگیری امور 

09378873963 

09137474812 

09218753696 

ارتباط با واحد پشتیبان آموزش مجازی از طریق 

گفتگوی برخط )چت آنالین( که در تمام صفحات 

سامانه آموزش مجازی دانشگاه اردکان قابل مشاهده 

 است

 09138428600 های آزاد و مجازیمرکز آموزش

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی توفیق

 دانشگاه اردکان مرکز آموزش های آزاد و مجازی


