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 بهتابستان  دورهمجری  1400در تابستان سال  شهید مدنی آذربایجاندانشگاه  :می رساند محترمبه اطالع کلیه دانشجویان 

 یر حضوری( می باشد.غ) مجازی صورت

سسات ؤمدانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجویان تمامی 

دانشگاه پیام نور و دانشگاه  ؛آموزشکده های فنی و حرفه ایمراکز آموزش علمی ـ کاربردی؛  ـ غیرانتفاعی؛ عالی غیر دولتی آموزش

 نام نویسی می باشند.آزاد اسالمی مجاز به 

     

 
 

 تعداد واحد عنوان دروس عمومی تعداد واحد عنوان دروس عمومی

 2 دانش خانواده و جمعیت 2 (معاد و مبدأ) 1اسالمی اندیشه 

 3 فارسی عمومی 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

اسالم تاریخ تحلیلی صدر  3 زبان عمومی 2 

   2 انقالب اسالمی ایران
 

 تعداد واحد عنوان دروس پایه تعداد واحد عنوان دروس پایه

 3 شیمی عمومی 4 1 فیزیک

 3 1 عمومی شیمی 4 2 فیزیک

1فیزیک عمومی   3 2 عمومی شیمی 3 

 2 عددی محاسبات 3 2 فیزیک عمومی

 3 دیفرانسیل معادالت 4 1عمومی  ریاضی

 3 آمار و احتماالت مهندسی 4 2 عمومی ریاضی

   4 3 عمومی ریاضی

   3 1 عمومی ریاضی

   3 2 عمومی ریاضی

«.صورت درخواست دانشجویان و به حد نصاب رسیدن، ارائه خواهد شد در و سایر دروس درس مورد نظر حذف خواهد شد حد نصاب نرسیدنبه صورت در »  
 « .خودداری شودحضوری  بصورت مراجعه از و بودهکلیه مراحل ثبت نام اینترنتی »

 

 "دروس ارائه شده"بخش  .azaruniv.ac.irhttp://tabestan به آدرس الکترونیکی برنامه کالسی و امتحانیجهت اطالع از به هنگام ثبت نام 
 مراجعه نمایید.

 عناوین دروس ارائه شده

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1400اطالعیه برگزاری دوره تابستانی سال 

http://tabestan.azaruniv.ac.ir/
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 30/04/1400                                 لغایت      26/04/1400     زمان ثبت نام

 10/06/1400 پایان کالس ها 02/05/1400 شروع کالس ها

 18/06/1400 پایان امتحانات 13/06/1400 شروع امتحانات

 

            

 

 ت.ط و مقررات بر عهده متقاضی اسبضوابط و مقررات دوره تابستانی به شرح زیر می باشد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوا

و نیز ارسال ریزنمرات به صورت الکترونیکی و مجازی بوده و  دوره ناتمامی مراحل اعم از ثبت نام، شرکت در کالس ها، امتحانات پای (1

 .نیازی به حضور فیزیکی دانشجو نمی باشد

 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است. 6دوره تابستانی شامل  (2

 اشد.واحد درسی است و رعایت پیشنیاز به عهده دانشجو می ب 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی  (3

 دوره تابستانی حذف و اضافه و یا حذف اضطراری )تک درس( نخواهد داشت. (4

 امتحان مجاز نمی باشد.تداخل اخذ درس با تداخل زمانی کالس یا  (5

 واحدی( از مجموعه دروس معارف اسالمی اخذ نماید. )به استثنای دانشجویان ترم آخر( 2دانشجو فقط می تواند یک عنوان درسی ) (6

اساس معرفینامه دانشگاه مبدأ باشد؛ در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از این امر  اخذ واحدهای انتخابی دانشجویان مهمان باید بر (7

، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدأ در خصوص این باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی عهده متقاضی می به

 مغایرت ندارد.

 

 ریال 000/003/1 شهریه ثابت 

 ریال 000/055 شهریه متغیر هر واحد عمومی

 ریال 000/070 )نظری( شهریه متغیر هر واحد پایه

 جدول شهریه دروس

 تقویم آموزشی

 تذکرات مهم
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در صورت عدم تشکیل و  چنانچه کالس به حدنصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد) شهریه دریافت شده به هیچ عنوان پس داده نمی شود؛ (8

 حذف دروس انتخاب شده ،طی مراحل اداری مسترد می شود و در سایر شرایط مانند عدم مراجعه، انصرافکالس، شهریه پرداختی پس از 

 و ... شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد(.

 ساعت، دروس انتخابی توسط سامانه به طور خودکار حذف می شود. 24در صورت عدم پرداخت شهریه ظرف مدت  (9

 ساعت در هفته تشکیل خواهد شد. 12واحدی  4ساعت در هفته و دروس  9واحدی  3ساعت در هفته،  6واحدی  2درس های ( 10

 دانشجو در تمام جلسه های هر درس الزامی است و چنانچه غیبت دانشجو در هر درس بیش ازحضور مجازی ( 11
3
16

نماید،  جلسه تجاوز 

صفر در آن درس منظور خواهد شد. در صورت ارائه دلیل و تشخیص موجه بودن غیبت، درس مطابق آیین نامه و مقررات آموزشی نمره 

 مورد نظر حذف می گردد.

باشد میدوره تابستانی فاقد امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و غذا  ،وع بیماری کرونایدلیل شرایط ناشی از ش به (12

 دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد. و

های متنوع ارزشیابی  شیوه می توانند با استفاده از اداناست حضوری برگزار خواهد شد وغیربه صورت و امتحانات کالس های درس ( 13

  پیشرفت تحصیلی دانشجویان را ارزیابی نمایند. ،دورهغیرحضوری در طول 

 

 

 استفاده از سامانه.و مطالعه راهنمای  .azaruniv.ac.irhttp://tabestan مراجعه به آدرس الکترونیکی -1

کاربری تهیه فایل اسکن شده فرم مهمانی )برای دانشجویان سایر دانشگاه ها( و عکس پرسنلی )برای کلیه دانشجویان( و سپس ایجاد نام -2

 در سامانه و تکمیل مراحل ثبت نام و نهایتاً انتخاب واحد و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی.

 ارایدو  رسیده به تایید مدیریت آموزشی دانشگاه مبداکه ـ دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها بایستی اصل فرم مهمانی خود را  -3
به  20/05/1400حداکثر تا تاریخ ثبت نام و پس از ـ  درخواستی در آن قید شده باشد عنوان و تعداد واحد دروس شماره و تاریخ ثبتی بوده،

 پست (5375171379: پستی کداداره کل آموزش،  آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه مراغه، تبریز جاده35 کیلومتر تبریز،) دانشگاه نشانی
 نمایند.

مراجعه  https://jam.viannacloud.ir سامانه جام به نشانی نام، برای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی به دانشجویان پس از ثبت -4

 د.شده از سامانه دروس استفاده نماین و طبق راهنما و دستورالعمل اعالم

فراهم نموده و راهنمای  راآموزش مجازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از سامانه  شود دانشجویان عزیز قبالً کید میأت -5
 نند.است را به دقت مطالعه ک های آموزشی که در صفحه اول سامانه بارگذاری شده استفاده از آن و فیلم

 راهنمای کامل استفاده از سامانه ▪

 فیلم آموزشی ورود به سامانه مخصوص دانشجویان ▪

 مراحل نام نویسی و مدارک الزم

http://tabestan.azaruniv.ac.ir/
https://jam.viannacloud.ir/
https://jam4.azaruniv.ac.ir/CMS/Help.aspx?DefinedTableId=-1&RowId=-1
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv1.mp4
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 1وشمند در کالسهای مجازی فیلم آموزشی نحوه استفاده از گوشی های ه ▪

 2فیلم آموزشی نحوه استفاده از گوشی های هوشمند در کالسهای مجازی  ▪

 فیلم آموزشی نحوه حضور در کالسهای مجازی با استفاده از کامپیوترهای شخصی و لپ تاپ ▪

 یره آن در گوشی های هوشمندفیلم آموزشی نحوه عکس گرفتن از دست نوشته ها و ذخ ▪

 فیلم آموزشی نحوه ارسال پاسخ های دست نویس از روی گوشی های هوشمند ▪

 فیلم آموزشی نحوه پاسخ به تمرین ها ▪

 ویژه دانشجویان -فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون  ▪

 نرم افزارهای مورد نیاز ▪

 

 جهت ثبت نام به آدرس الکترونیکی و  www.azaruniv.ac.irبرای کسب اطالعات بیشتر به اطالعیه های بعدی مندرج در وب سایت دانشگاه به نشانی  -

azaruniv.ac.irhttp://tabestan. .مراجعه نمائید 

 

 

 زشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاونت آمو

http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv2.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv2.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv3.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv3.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv3.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv4.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/35-CamScanner.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/35-CamScanner.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/35-CamScanner.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/36_Upload_Mobile.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/JAM_azaruniv_Tamrin.mp4
http://jam.azaruniv.ac.ir/files/31-Azmoon_Students.mp4
http://jam6.azaruniv.ac.ir/CMS/software.aspx?DefinedTableId=-1&RowId=-1
http://www.azaruniv.ac.ir/
http://tabestan.azaruniv.ac.ir/

