
1399اطالعیه دانشگاه تفرش برای ترم تابستان   

برگزار  در سامانه نیما در دانشگاه تفرش به صورت مجازی 1399رساند ، ترم تابستانی به اطالع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می

های غیر انتفاعی مجاز به ثبت موسسهنور و و فناوری، پیام، تحقیقاتهای وابسته به وزارت علومخواهد شد. تمامی دانشجویان دانشگاه

. نام هستند  

در دانشگاه تفرش 1399برنامه زمانبندی ترم تابستان                                       

تیر ماه 29تیر ماه الی  25  ثبت نام مقدماتی غیر حضوری از طریق ایمیل 
amozesh@ tafreshu.ac.ir 

تیر ماه 31تیر الی  30 از طریق پورتال آموزش )آخرین مهلت پرداخت شهریه (انتخاب واحد    

مرداد ماه 4شنبه  مجازی ( شروع کالسها )بصورت   

مرداد ماه 29چهارشنبه   پایان کالسها 

 تاریخ امتحانات پایان ترم )بصورت مجازی( اول الی پنجم شهریور ماه

وابطضمقررات و   

بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوایط و مقررات بر عهده دانشجو است .ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر است.   

.                                                گرددطبق دستورالعمل کلیه کالسها به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار می -1  

    بصورت مجازی حضوری و یک هفته امتحان نیز به  هفته غیر 4مطابق آئین نامه آموزشی دانشگاه کلیه کالسهای ترم تابستان در  -2

(                                                                             گردد )مطابق جدول فوقبرگزار می       

                   رتی 25) شده  در تاریخ قیدثبت نام ترم تابستان صرفًا به صورت الکترونیکی و توسط اداره آموزش قابل انجام است. جهت ثبت نام  -3

 ارسال نمایید. tafreshu.ac.iramozesh@تیر ماه ( فرم میهمانی ترم تابستان را به ایمیل  29لی ا ماه

گردد. ساعت در هفته تشکیل می 12 واحدی 3ساعت در هفته ، دروس  8واحدی  2دروس  -4  

.                                                                             واحد است  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  -5  

.                                                                                پذیر نیست و اضافه در ترم تابستان امکان حذف -6  

  .گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیستواحد از دانشجو اخذ مینام و قبل از انتخابشهریه ترم تابستان پس از ثبت -7

پذیر است .در ترم تابستان امکان امکان اخذ دو درس پایه -8  

          نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل ، شهریه واریز شده به هیچ در صورت ثبت -9

                                                                                                            .  عنوان قابل استرداد نیست     

داریا الزم حذف گردد، شهریه پرداختی پس از طی مراحلهایی به علت نرسیدن به حد نصاب در صورتی که درس یا درس -10  

mailto:amozesh@tafreshu.ac.ir


.                                                                                             بازگشت خواهد بود قابل                   

      طابق ماید، مجلسه تجاوز ن 3نشجو در هر درس از حضور مجازی دانشجو در تمام جلسه های هر درس الزامی است و اگر غیبت دا -11

    از   نامه و مقررات آموزشی نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد. در صورت ارائه دلیل و تشخیص موجه بودن غیبت تا قبلآیین     

.                           گردد آزمون های پایان ترم، درس مورد نظر حذف میشروع زمان       

  از دانشگاه مبدا را ) که در آن نام دانشگاه مبدا، عنوان درس  ینام فرم میهمانضروری است دانشجویان سایر دانشگاهها در زمان ثبت -12

       ه تأیید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است، قید شود ( دریافت و تاریخ نامه که ب عداد واحد درسی، شماره نامه ثبتیت    

          هیچ  تفرش نموده و عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه   

.         یرت و یا بازگشت شهریه را ندارددانشگاه مبدا در خصوص این مغاگونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابه جایی، حذف و مکاتبه با  

                                                                      

دانشگاه تفرش 99دروس ارائه شده در  ترم تابستان                                            

 نوع درس عنوان درس  نوع درس عنوان درس

1اندیشه اسالمی  )بجز دانشجویان رشته فیزیک ( 1فیزیک  عمومی   پایه 

2اندیشه اسالمی  )بجز دانشجویان رشته فیزیک (2فیزیک  عمومی   پایه 

1ریاضی عمومی  عمومی انقالب اسالمی ایران  پایه 

2ریاضی عمومی  عمومی تاریخ اسالم  پایه 

دیفرانسیلمعادالت  عمومی اخالق اسالمی  پایه 

 پایه محاسبات عددی عمومی متون اسالمی

 پایه برنامه نویسی کامپیوتر عمومی فارسی

 تخصصی ریاضیات مهندسی 

 

گرددبه شرح ذیل تعیین می 1399شهریه ترم تابستان                                   

 نوع شهریه مبلغ به ریال

000/900 ازای هر واحددروس پایه و تخصصی به    

000/750  دروس عمومی به ازای هر واحد 

IR 550100004001105603019314 شماره شبا 

وه درآمد اختصاصی دانشگاه تفرش نزد بانک مرکزیتمرکز وج  به نام 

واریزشناسه 348105651122001009710330050003  

                     دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره های زیر تماس برقرار کنید. -13    

                  2 داخلی    08636227124خانم جوهریان :      1داخلی   08636227124: انم عابدینیخ   


