بسمه تعالي

اطالعيه شماره  1برگزاري ترم تابستان سال  1401دانشگاه تبريز
عناوين دروس ارائه شده
الف :دروس عمومی و پايه
نام درس
فیزیک عمومي  1و 2
معادالت دیفرانسیل
محاسبات عددی
مباني کامپیوتر و برنامهسازی
ب :دروس عمومی
نام درس
فارسي
دانش خانواده و جمعیت
انقالب اسالمي ایران
تربیت بدني  1و2

تعداد واحد
2و3و4
3و4
2
3

نام درس
ریاضي عمومي  1و 2
شیمي عمومي 1و 2
آزمایشگاه فیزیک 1و2

تعداد واحد
 2و  3و4
3
1

تعداد واحد
3
2
2
1

نام درس
زبان انگلیسي
اندیشه اسالمي
تاریخ اسالم

تعداد واحد
3
2
2

توجه :دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب واحد همزمان  2درس از دروس گروه معارف ،و سایر دانشجویان مجاز به انتخاب صرفا یک درس از دروس
گروه معارف میباشند.

ج :دروس تخصصی به اعالم دانشکده در صورتی که تعداد متقاضی حداقل  25نفر باشد.
ميزان شهريه دروس

1728000
696000
864000
1152000
1392000
1728000

شهریه ثابت
شهریه متغیر هر واحد عمومي
شهریه متغیر هر واحد پایه
شهریه متغیر هر واحد تخصصي
شهریه متغیر هر واحد تربیت بدني
شهریه متغیر هر واحد آزمایشگاه فیزیک

تقويم آموزشي

مراحل ثبت نام

زمان ثبتنام و انتخاب واحد
نحوه برگزاری کالسها

الف :دانشجویان دانشگاه تبریز ميتوانندبا مراجعه به سایت  amozesh.tabrizu.ac.irبا پرداخت شهریه (بصورت کیف الکترونیکي)
ترم تابستان انتخاب واحد نمایند.
ب :دانشجویان سایر دانشگاه ها که برای اولین بار در دانشگاه تبریز برای ترم تابستان اقدام مينمایند جهت دریافت شماره دانشجویي و
انتخاب واحد مراحل زیر را انجام دهند  -1مراجعه به سایت  amozesh.tabrizu.ac.irنوع کاربردی را دانشجوی مهمان انتخاب
نمایند  -2وارد کردن کد ملي  -3وارد کردن مشخصات درخواستي و اسکن نامه مهماني که از دانشگاه مبدا دریافت نموده اند -4
بعد از تایید توسط دانشگاه (بعد از  3ساعت کاری) جهت دریافت شماره دانشجویي با مراجعه مجدد به سایت مذکور و وارد کردن
مجدد کد ملي مي توانید شماره دانشجویي دریافت نمایید.
ج:بعد از دریافت شماره دانشجویي مي توانید جهت انجام انتخاب واحد و پرداخت شهریه از سیستم سما با انتخاب نوع کاربری
(دانشجو) اقدام نمایید .ضمنا در این مرحله کد ملي بعنوان رمز عبور مي باشد.
بصورت غیر حضوری از  1401/4/15لغایت 1401/4/20
تمامي کالسها و امتحانات بصورت حضوری در ساختمان شهدا برگزار خواهد شد .در ایام برگزاری کالسها و امتحانات ترم تابستاني،
خدمات رفاهي از قبیل خوابگاه و غذا به دانشجویان ارائه نخواهد شد
شروع کالسها 1401/4/25و پایان کالسها 1401/05/27
 1401/05/29لغایت 1401/06/02

شروع و پایان کالسها
تاریخ امتحانات
زمان ثبت موقت و نهایي
آخرین مهلت ثبت نهایي نمرات1401/06/9 :
زمان ثبت موقت نمرات1401/06/03 :
نمرات
نکات مهم:
 برنامه کالسها و امتحانات در اطالعیه شماره  2اعالم خواهد شد.


شهریهی پرداختي پس از ثبتنام مسترد نخواهد شد.



چنانچه کالسي به حد نصاب نرسد ،کالس مذکور تشکیل نخواهد شد.



دوره تابستان ،حذف و اضافه و حذف اضطراری ندارد.



شرکت در کالسها بصورت حضوري ميباشد و غیبت بیش از  3/16موجب حذف درس خواهد شد



دانشجویان سایر دانشگاهها ميتوانند بصورت مهمان ثبتنام نمایند.

