
  اطالعیه ترم تابستاناطالعیه ترم تابستان

 )مجازی(

1400/04/14لغایت  1400/04/05  

  

 شروع ثبت نام اینترنتی

 انتخاب واحد در سامانه پویا

 شروع کالس ها 1400/04/19

 پایان کالس ها 1400/05/29

1400/06/05لغایت  1400/05/30  امتحانات 

  1400تقویم تحصیلی نیمسال تابستان 

 شهریه ثابت 1/490/000

 شهریه متغیر دروس عمومی نظری به ازای هر واحد 340/000

 شهریه متغیر دروس پایه نظری به ازای هر واحد 510/000

 شهریه متغیر دروس اختصاصی 610/000

 شهریه ترم تابستان)ریال(

 فرآیند ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه بیرجند

 *ثبت نام دانشجویان دانشگاه بیرجند از طریق سامانه پویا انجام می شود.

 فرآیند ثبت نام برای دانشجویان سایر دانشگاه ها

انشگاه محل تحصیل دریافت کرده اند، ثبت نام به شرح جدول زمانی باال از طریق ی د*برای دانشجویان سایر دانشگاه ها که متقاضی استفاده از نیم سال تابستان دانشگاه بیرجند هستند و نامه معرفی را نیز از مدیریت آموزش

 د شده باشد.قی ( انجام می گیرد.الزم به ذکر است نامه معرفی دانشگاه مبدا دارای شماره و تاریخ ثبتی بوده، عنوان و تعداد واحد دروس درخواستی در آنpuya.birjand.ac.irسامانه ثبت نام)

 شده و اطالعات تکمیلی را ثبت و نامه معرفی از دانشگاه مبدا را آپلود کنید.نه *پس از ثبت نام اولیه در سامانه مذکور شماره پیگیری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.با این شماره  پیگیری باید مجدد وارد ساما

 امک حاوی شماره دانشجویی و نحوه ورود و انتخاب واحد ارسال می شود.پی *در مرحله بعد اطالعات دانشجو و نامه معرفی آپلود شده توسط کارشناسی دانشگاه بررسی و در صورت تایید، وضعیت دانشجوی فعال و برای یک

 پویا وارد و انتخاب واحد خود را انجام دهند. *درنهایت دانشجوی متقاضی بایستی با شماره دانشجویی مذکور به سامانه

 توجه 

 داده نخواهد شد. نام دانشجویان صرفاً به صورت الکترونیکی و در فاصله زمانی اعالم شده خواهد بود و لذا به درخواست های حضوری ترتیب اثر *کلیه مراحل ثبت

 خالصه قوانین و مقررات ترم تابستان

واحد است. ۶*حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان   

واحد نیز مجاز است این دسته از دانشجویان جهت افزایش سقف انتخاب واحد از درخواست مجوز در سامانه استفاده کنند. ۸*برای دانشجویانی که نیمسال تابستان، آخرین نیمسال آنها است انتخاب واحد تا سقف و   

 *حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست.

 *در صورت عدم مراجعه انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو شهریه قابل استرداد نیست.

 *اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

هی شامل غذا خوابگاه و استفاده از کتابخانه دانشجویان معذور است.رفا*به دلیل شرایط ناشی از شروع بیماری کرونا تمامی کالس های ترم تابستان به صورت مجازی برگزار خواهد شد لذا دانشگاه از ارائه خدمات   

های متنوع ارزشیابی غیر حضوری در طول نیم  یوهش هفته بدون در نظر گرفتن زمان ارزشیابی است ارزشیابی و امتحان ترم تابستان به صورت غیرحضوری بوده و اساتید می توانند با استفاده از 6*طول دوره ترم تابستان 

 سال بهره بگیرد.

 شهریه

شود برای پرداخت الکترونیک از طریق  قابل پرداخت است، یادآور مییت *شهریه شهریه ترم تابستان فقط از طریق پرداخت الکترونیکی توسط کارتهای شبکه شتاب در سیستم آموزشی پویا به شرح راهنمای مندرج در سا

 و تاریخ انقضای کارت ضروری است. cvv2کارت شتاب دارا بودن رمز دوم و

 *در صورتی که درس و یا دروسی ازسوی آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حد نصاب الزم حذف شود شهریه پرداختی عودت خواهد شد.

 مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور بر عهده متقاضی است.*

 )مرکز آموزش های آزاد و مجازی( تماس حاصل فرمایید. 45۶-34472113*در صورت وجود هرگونه سوال با شماره تلفن 

 ترم تابستانی



 لیست دروس ترم تابستان

دروس   

ترم تابستان   

 ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد

1ریاضی 3  16  2  1 اخالق اسالمی 

2ریاضی 3 1اندیشه اسالمی  2 17   2 

3-2 2اندیشه اسالمی  2 18 محسبات عددی   3 

 4 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 19 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 3

 5 تفسیر موضوعی قرآن 2 20 برنامه نویسی پیشرفته  3

 6 دانش خانواده و جمعیت 2 21 شیمی عمومی 3

2شیمی  3  7 انقالب اسالمی 2 22 

1شیمی آلی 3  8 اندیشه سیاسی امام خمینی 2 23 

1فیزیک  3  9 فارسی عمومی 3 24 

2فیزیک  3  10 زبان خارجه 3 25 

 11 ورزش 1 26 اقتصاد مهندسی 3

1مدارهای الکتریکی 3  12 تربیت بدنی 1 27 

2مدارهای الکتریکی 2  28 2+1  13 ایستایی 

 14 مقاومت مصالح 3 29 ریاضیات مهندسی 3

 15 مکانیک سیاالت 3 30 معادالت دیفرانسیل 3

 مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه بیرجند

 


