
  
  

  به صورت مجازي 1399 تابستان كالسهايبرگزاري  اطالعيه
  

  ؛دانشجويان گرامي

  با سالم

عمومي، پايه و برخي از دروس اصلي  ،اسالمي دروس معارفاقدام به برگزاري بازه تابستان براي  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي اطالع مي رساند،  هباحتراماً 

  .مي نمايد )مجازي(غير حضوريبه صورت هها و موسسات آموزش عالي دولتي، آزاد، پيام نور و غير دولتي براي دانشجويان دانشگابا شرايط خاص 

  

  .امتحان برگزار مي گردد يك هفته هفته كالس و 6در  تابستان بازهنامه آموزشي مطابق آئين  -1

  . مطابقت داشته باشد محل تحصيل دانشجودر دانشگاه دروسي كه اخذ مي گردد با سرفصل درسي هر رشته  الزم است -2

  .)واحد مي باشد 6در تابستان قابل اخذ حداكثر تعداد واحد (مي باشدعهده دانشجو  مسوليت آن بر و در صورت عدم رعايت، است دروس الزامي و سقف رعايت پيشنياز -3

  .مي باشندجموعه دروس معارف اسالمي درس از م 2مجاز به انتخاب حداكثر  دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، -4

   .انتخاب واحد امكان پذير نمي باشد و دروسي كه به حد نصاب تشكيل كالس نمي رسند از ليست دروس ارائه شده حذف خواهد شدحذف و اضافه دروس پس از  – 5

جهت انتخاب واحد مي توانند از  ه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگادانشجويان  .مي باشد erp.gau.ac.irاز طريق آدرس  انتخاب واحد بصورت اينترنتي  -6

را مطابق راهنما تكميل  "ميهماني از"طريق سامانه آموزشي خود اقدام نمايند و دانشجويان ساير دانشگاهها پس از ورود به آدرس فوق در بخش امور آموزشي تقاضاي 

  .نمايند

لغايت  28/04/1399از تاريخ  طريق سامانهبراي دانشجويان ساير دانشگاهها از غيرحضوري  به صورتثبت نام و  "ميهماني از"بازه شروع ارسال تقاضاي  -7

  .مي باشد 11/05/1399

  .ه ها الزامي مي باشدبراي دانشجويان ساير دانشگا دانشگاه مبدا هماني مورد تاييديفرم درخواست ماسكن  الصاق -8

   11/05/1399لغايت   6/05/1399: )اينترنتي(تاريخ انتخاب واحد غير حضوري  -9

  25/06/1399لغايت  22/06/1399 :تاريخ امتحانات 19/06/1399 :پايان كالس ها 12/05/1399: مجازي يشروع كالس ها -10

  .كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مي باشد،دانيبراي دانشجويان مقاطع كارصرفا تابستان  ثبت نام در بازه -11

  الزامي است )اينترنتي(غير حضوري و انتخاب واحد  انجام مراحل ثبت نام

 .مي باشدعدم واريز شهريه به منزله انصراف دانشجو و  و قبل از شروع كالسها انجام مي شود اينترنتي از طريقفقط   :نحوه پرداخت شهريه  

  اداره خدمات آموزشي دانشگاه 01732426942 :تلفن تماس

  )باشد كليه سواالت تنها از طريق شماره اعالم شده قابل پاسخگويي مي.ت ترم تابستان خودداري نمائيدلطفا از مراجعه حضوري جهت سواال( 

  .قابل مشاهده مي باشد لينكدروس ارائه شده تابستان از طريق  **

 .اعالم مي گردد www.gau.ac.irسايت دانشگاه بخش معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي اطالعات تكميلي در در صورت نياز *** 

 

 99تابستان  بازهنكات مورد توجه در 


