باسمه تعالی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اطالعیه برگزاری ترم تابستان 6931
بدینوسیله به اطالع دانشجویان محترم میرساند ،ترم تابستتانی ستات تحلتیلی  69-69در دانشتاا
شیراز برگزار خواهد شد .تمامی دانشجویان دانشاا های وابسته به وزارت علوم ،تحقیقتات و ناتاوری و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،مجاز به ثبت نام هستاد.
برنامه زمانبندی
ثبت نام مقدماتی

 96خرداد تا  9تیرما

ثبت نام

 01تا  09تیرما

شروع کالسها

 01تیرما

پایان کالسها

 99مردادما

تاریخ آزمونهای پایانترم

 92مرداد تا  0شهریورما

مقررات و ضوابط
ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد .بدیهی است مستووییت
عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهد متقاضی است.
 .0جهت اطالع از ییست دروس ارائه شد به وبسایت دانشاا شیراز به نشتانی  shirazu.ac.irبخت
اخبار و اطالعیهها مراجعه نرمایید.
 .9ثبت نام ترم تابستان صرناً به صورت حضوری در محل پردیس دانشاا شیراز انجام میشود.
 .3طوت دور ترم تابستان  9هفته ،بدون در نظر گرنتن زمان آزمونها ،است.
 .4دروس دو واحدی  9ساعت در هفته ،دروس سه واحدی  2ساعت در هفته و دروس چهار واحدی 00
ساعت در هفته تشکیل میگردد.
 .9حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  9واحد است.
 .9حذف و اضانه در ترم تابستان امکانپذیر نیست.
 .1شهریه ترم تابستان همزمان با انتخاب واحد از دانشجو اخذ میگردد.

 .2در صورت عدم مراجعه ،انلراف و یا حذف دروس انتخاب شد توسط دانشجو بته هتر دییتل ،شتهریه
واریز شد به هیچ عاوان قابل استرداد نیست.
 .6در صورتی که درس یا درسهایی از سوی آموزش دانشکد به علت نرسیدن به حدنلاب الزم حتذف
گردد ،شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی دانشکد و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت
امور مایی دانشکد قابل بازگشت خواهد بود.
 .01اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا آزمون پایانترم به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود.
 .00تمامی کالسها به صورت حضوری برگزار میگردد.
 .09حضور دانشجو در تمام جلسههای هر درس ایزامی است و اگر غیبت دانشجو در هر درس از  3جلسه
تجاوز نماید ،مطابق ضوابط نمتر صتفر در آن درس ماظتور خواهتد شتد .در صتورت ارائته دییتل و
تشخیص موجه بودن غیبت تا قبل از شروع زمان آزمونهتای پایتان تترم ،درس متورد نظتر حتذف
میگردد.
 .03امکانات خوابااهی ،سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب در ترم تابستان مهیا نیست.
 .04ضروری است دانشجویان سایر دانشاا ها در زمان ثبت نام نرم میهمان (که در آن نام دانشاا مبدا،
شمار ملی ،عاوان درس ،تعداد واحد درسی ،شمار نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور
آموزشی دانشاا مبدا رسید استت ،قیتد متیشتود) دریانتت نمایاتد .عواقت هرگونته میتایرت در
واحدهای اخذ شد توسط دانشجو با نترم میهمتان بتر عهتد دانشتجو استت و دانشتاا هتیچگونته
مسووییتی در خلوص تیییر ،جابجایی ،حذف و مکاتبه با دانشاا مبدا در خلوص این میایرت و یتا
بازگشت شهریه ندارد.
 .09دانشجویان دانشاا شیراز ،برای اخذ دروس پایه یا تخللی ،باید نرم موانقت بخ

را ارائه نمایاد.

 .09کالسهای ترم تابستان در محل پردیس دانشاا شیراز به نشانی شتیراز ،خیابتان قلردشتت ،نتب
خیابان قمآباد برگزار میگردد .شمار تمتاسهتای  110 - 3903 9099 ،110 – 3903 9099و
 110 – 3903 9090برای اطالعات بیشتر در دسترس هستاد.
شهریه
شهریه ثابت

 611.111ریات

شهریه متییر هر واحد درسی عمومی غیرعملی

 411.111ریات

شهریه متییر هر واحد درسی پایه و تخللی

 911.111ریات

لیست دروس ارائه شده ترم تابستان  31در دانشگاه شیراز متعاقبا در سایت دانشگاه اعالم
میگردد .

