اطالعیه ترم تابستان سال 7931
ثب سالم ٍ احتشام
ثذیٌَسیلِ ثِ اعالع کلیِ داًطجَیبى هحتشم هیسسبًذ کِ هرکس آهوزش عالی اقلید دس ًظش داسد ثشای تشم تبثستبًی سبل  1397دسٍس
عوَهی ٍ پبیِ سا ثشگضاس ًوبیذ .لزا اص کلیِ داًطجَیبى داًطگبُّبی ٍاثستِ ثِ ٍصاست علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ ّوچٌیي ٍصاست ثْذاضت ٍ
دسهبى کِ هتقبضی ثجت ًبم ّستٌذ دسخَاست هیضَد تب ثب اعالعسسبًی هٌبست ثِ داًطجَیبى ،صهیٌِ ثجت ًبم آًبى سا فشاّن ًوبیٌذ.
جْت کست اعالعبت ثیطتش ثِ سبهبًِ  http://www.eghlid.ac.irهشاجعِ ًوبییذ.
 -1عٌبٍیي دسٍس عوَهی ثِ قشاس صیش است:
اًذیطِ اسالهی  ،2 ٍ 1اخالق اسالهی ،اًقالة اسالهی ایشاى ،تبسیخ فشٌّگ ٍ توذى اسالهی ،تفسیش هَضَعی ًْج الجالغِ ،تفسیش
هَضَعی قشآى ،ادثیبت فبسسی ،صثبى اًگلیسی عوَهی ،داًص خبًَادُ ٍ جوعیت ،تشثیت ثذًی 2 ٍ 1
 -2عٌبٍیي دسٍس پبیِ ثِ قشاس صیش است:
سیبضی عوَهی  ،2ٍ 1هعبدالت دیفشاًسیل ،فیضیک  ،1فیضیک 2
 -3هشکض آهَصش عبلی اقلیذ دس تشم تبثستبى تالش خَد سا جْت اسائِ خذهبت سفبّی اص جولِ خَاثگبُ ،غزاخَسی ،کتبثخبًِ ،سشٍیس
ایبة ٍ رّبة ٍ ایٌتشًت اًجبم هیدّذ ٍلی ّیچ گًَِ تعْذی هجٌی ثش اسائِ خذهبت سفبّی ًذاسد.
 -4ضشط ثشگضاسی کالسّبی دسٍس عوَهی سسیذى ثِ حذ ًصبة ً 20فش ٍ کالسّبی دسٍس پبیِ ً 15فش هیثبضذ.
 -5دس صَست ثِ حذ ًصبة ًشسیذى ّش کالس ،ضْشیِ پشداختی عَدت دادُ خَاّذ ضذ.
 -6دس صَست عذم هشاجعِ ،اًصشاف ٍ یب حزف دسٍس اًتخبة ضذُ ثِ ّش دلیل تَسظ داًطجَ ،ضْشیِ پشداخت ضذُ ثِ ّیچ ٍجِ قبثل
استشداد ًویثبضذ.
 -7حذاکثش ٍاحذ اًتخبثی تَسظ ّش داًطجَ ٍ 6احذ هیثبضذ ٍ حزف ٍ اضبفِ ٍ حزف اضغشاسی دس تشم تبثستبى اهکبىپزیش ًویثبضذ.
 -8کلیِ کالسّب ثِ صَست حضَسی هیثبضذ ٍ اخز دسٍس ثب تذاخل صهبًی اهکبىپزیش ًویثبضذ( .دسٍس ٍ 2احذی  6سبعت دس ّفتِ،
دسٍس ٍ 3احذی  10سبعت دس ّفتِ ٍ دسٍس ٍ 4احذی  12سبعت دس ّفتِ)
 -9ضشٍسی است داًطجَیبى سبیش داًطگبُّب دس صهبى ثجت ًبم فشم هیْوبى (کِ دس آى ًبم داًطگبُ هجدذا ،ضدوبسُ هلدی ،عٌدَاى دسس،
تعذاد ٍاحذ دسسی ،ضوبسُ ًبهِ ثجتی ٍ تبسیخ ًبهِ کِ ثِ تبییذ هذیشیت اهَس آهَصضی داًطگبُ هجذا سسیذُ است ،قیدذ هدیضدَد) سا
اسائِ ًوبیٌذ .عَاقت ّشگًَِ هغبیشت دس ٍاحذّبی اخز ضذُ تَسظ داًطجَ ثب فشم هیْوبى ثش عْذُ داًطجَ اسدت ٍ هشکدض آهدَصش
عبلی اقلیذ ّیچ گًَِ هسئَلیتی دس خصَظ تغییش ،جبثجبیی ،حزف ٍ هکبتجِ ثب داًطگبُ هجذا دس خصَظ ایي هغبیشت ٍ یب ثبصگطت
ضْشیِ ًذاسد.
 -10داًطجَیبى هشکض آهَصش عبلی اقلیذ ،ثشای اخز دسٍس پبیِ ثبیذ فشم هَافقت گشٍُ سا اسائِ ًوبیٌذ.
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تقوین ترم تابستانی  7931هرکس آهوزش عالی اقلید
ضشٍع ثجت ًبم ایٌتشًتی ٍ اًتخبة ٍاحذ

 1397/04/09لغبیت 1397/04/15

ضشٍع کالسّب

1397/04/16

پبیبى کالسّب

1397/05/26

اسصضیبثی اسبتیذ

 1397/05/20لغبیت 1397/05/26

اهتحبًبت

 1397/05/27لغبیت 1397/06/03

هیسان شهریه
ضْشیِ ثبثت تشم تبثستبًی

 1/100/000سیبل

ضْشیِ هتغیش دسٍس عوَهی ًظشی ثِ اصای ّش ٍاحذ

 300/000سیبل

ضْشیِ هتغیش ّش ٍاحذ عولی عوَهی

 600/000سیبل

ضْشیِ هتغیش دسٍس پبیِ ًظشی ثِ اصای ّش ٍاحذ

 500/000سیبل

ضْشیِ هتغیش ّش ٍاحذ عولی پبیِ

-------------

