
 
 

 9318 برگزاری ترم تابستان اطالعیه
 

 ؛دانشجویان گرامی

 با سالم

 ،اسالمی دروس معارفاقدام به برگزاري بازه تابستان براي ، 9318 گرگان به عنوان مجري ترم تابستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی اطالع می رساند،  هباحتراماً 

 می نماید.براي دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی، آزاد، پيام نور و غير دولتی یط خاص عمومی، پایه و برخی از دروس اصلی با شرا

 

 امتحان برگزار می گردد. یک هفته هفته كالس و 6در  نامه آموزشی كالسهاي ترم تابستانمطابق آئين  -9

 مطابقت داشته باشد. خود  در دانشگاهتوجه شود دروسی كه اخذ می گردد با سرفصل درسی هر رشته  -2

 غذا و سرویس ایاب و ذهاب به دليل تعطيالت تابستانه دانشگاه مقدور نمی باشد. ارائه امکانات رفاهی از قبيل خوابگاه،ها مجهز به سيستم سرمایشی مناسب می باشند. كالس -3

 .محدود دایر می باشد به صورت بوفه دانشجویی

)حداكثر تعداد پذیرد نمی عواقب بعدي به عهده دانشجو بوده و این دانشگاه هيچ گونه مسئوليتی را  و در صورت عدم رعایت، است زامیدروس ال و سقف رعایت پيشنياز -4

 .واحد می باشد( 6واحد در ترم تابستان 

 روه معارف اسالمی هستند.درس از مجموعه دروس گ 2مجاز به انتخاب حداكثر  دانشجویان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان، -5

 می باشد. stu.gau.ac.ir)حذف و اضافه دروس پس از انتخاب واحد امکان پذیر نمی باشد. انتخاب واحد بصورت اینترنتی ) – 6

 براي دانشجویان سایر دانشگاه ها الزامی می باشد. دانشگاه مبدا فرم درخواست مهمانی مورد تایيد مدیر آموزشیو اسکن ارائه  -7

 غيرحضوري )اینترنتی( انجام می شود. به صورتثبت نام  -8

  30/30/3098لغایت   25/30/3098: تاریخ انتخاب واحد غیر حضوری )اینترنتی( -1

 20/35/3098لغایت  39/35/3098 :تاریخ امتحانات 31/35/3098 :پایان کالس ها 38/30/3098: شروع کالس ها -33

 كارشناسی ناپيوسته و كارشناسی پيوسته می باشد.،اطع كاردانیترم تابستان براي دانشجویان مق -99

 الزامی است انجام مراحل ثبت نام غیر حضوری )اینترنتی(

شرکت عدم واریز کامل شهریه تا تاریخ فوق به منزله انصراف دانشجو از و قبل از شروع كالسها انجام می شود.) صورت اینترنتیه بفقط  نحوه پرداخت شهریه:  

 .(تابستان محسوب می گردد زهبا در

 آقاي مهندس آلوستانیآقاي مهندس ميرزایی و  39732437636 تلفن تماس:

 (باشد لطفا از مراجعه حضوری جهت سواالت ترم تابستان خودداری نمائید.کلیه سواالت تنها از طریق شماره اعالم شده قابل پاسخگویی می) 

 .می باشد ميدان بسيج( -در گرگانواقع  دانشگاه ) پردیسدر  ،محل تشکيل كالس ها* 

طبيعی واقع در خيابان شهيد  سایت دانشگاه منابع و تربيت بدنی برادران در )س(كالس هاي تربيت بدنی خواهران در خوابگاه حضرت زینب** 

 .بهشتی برگزار می گردد

 .اعالم می گردد www.gau.ac.irدانشگاه  سایتبخش معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی اطالعات تکميلی در *** در صورت نياز 

 18نکات مورد توجه در ترم تابستان 


