
 

 تعالي بسمه

  1400-1401 نتابستا نیمسال اطالعیه برگزاری

 )مجازی( دانشگاه مراغه

 

 

 30/03/1401تاریخ: 

 

 شماره: 
 

 

بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم دانشگاههای وابستته بته وزارع علتومح تحایاتاع و     

ان ستال  ال تابستت و آموزش پزشکی کشور می رساند نیمست فناوری و وزارع بهداشت درمان 

در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان در صورع تمایل  1400-1401تحصیلی 

بته  می توانیتد  می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطالع از برنامه درسی و امتحانی 

 مراجعه فرمایید.  irwww.maragheh.ac.وب سایت دانشگاه مراغه به آدرس 
 

 مهم:  توجه

 . خواهد شد اینترنتیصورت ترم تابستانی صرفا به  ثبت نام - 

  واحد می باشد.  8و در شرایطی خاص حداکثر  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  -

 حذف و اضافه و حذف تکدرس در دوره ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد.  -

شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل  ،اجعه، انصراف، و یا حذف دروس انتخابی توسط دانشجودر صورت عدم مر -

 استرداد نمی باشد. 

می باشد در صورت حد نصاب نرسیدن درس مورد نظر حذف خواهد  نفر 20السهاي آموزشی حد نصاب تشکیل ک-

 اقدام نمایند.  تعیین شده نسبت به حذف و اضافه درس زمانشد و الزم است دانشجویان در 

 

 :نتابستا متر تاویم

  27/04/1401 لغایت 25/04/1401 :حدوا بنتخاام و ثبتنا

 بررسی دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن حذف خواهند شد. :  29/04/1401و  28 رخمو -

  هاي تاریخ در، هشد فحذ هنشگادا توسط زمال بنصا حد به ننرسید علت به نناآ هشد خذا دروس که نشجویانیدا -

 ختیداپر جهو رتینصوا غیردر .نمایند امقدا جایگزین دروس خذا ايبر به سامانه جعهامر با 31/04/1401و  30

 .شد هداخو دمستر اداري حلامر و تتشریفا طی از سـپ اـنهآ

 01/05/1401 مورخ شنبه  : شروع کالسها -

 04/06/1401مورخ  پنجشنبه   :پایان کالسها -

 05/06/1401مورخ  شنبه  :اتامتحان وعشر -

 10/06/1401مورخ  شنبهپنج : امتحانات پایان -

 

 :نتابستا متر بطاضو و راعمار

 شد.برگزار خواهد  lmsو از طریق سامانه  مجازیصورت به کلیه کالسها  -

http://www.maragheh.ac.ir/


 . به دانشجویان معذور است غیرهدانشگاه در ایام تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی شامل غذا و -

از سوي آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب حذف شود و دانشجو در زمان مقـرر   دروسیدر صورتی که درس یا -

براي دانشجویان دانشگاه مراغه ذخیره و براي دانشجویان قادر به جایگزینی با واحدهاي دیگر نشود، شهریه پرداختی 

 اهد شد. واداري عودت داده خبا تایید مدیریت آموزش و پس از طی مراحل سایر دانشگاهها 

 . پرداخت گرددسامانه آموزشی سما از طریق به صورت آنالین شهریه ترم تابستانی می بایستی  -

 

 مبلغ شهریه: 

 متغیر مطابق جدول زیر خواهد بود: و شهریه ریال  000/500/1 برابر ثابتشهریه 

 

 جدول شهریه متغیر

 هزینه هر واحد نوع درس

 500000 عمومي

 750000  ایهپ

 900000 و تخصصي اصلي

 

 نحوه ثبت نام: 

 دانشجویان دانشگاه مراغه: -1

الــ د دانشــجویان دانشــگاه مراغــه الزم اســت در زمــان انتخــاب واحــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســما پــس از ورود 

 سایر ترمها اقدام نمایند. نسبت به انتخاب واحد همانند 

اهنگی اســتاد راهنمـا و مــدیر گـروه مربوطــه صـورت گیــرد. در صــورت    بد دروس اخـذ شــده حتمـای بایــد بـا همــ   

 حذف خواهند شد. اخذ شده عدم هماهنگی دروس 

 دانشجویان باید پس از ورود به سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متغییر خود اقدام نمایند.جد 

 

 دانشجویان سایر دانشگاهها: -2

 رم ثبت نام پیوستی را تکمیل نمایند. ال د دانشجویان سایر دانشگاهها باید ف

و یـا از  در تلگـرام   ttmu1400@معرفـی نامـه دانشـگاه مربوطـه بـه آیـدي       بد فرم تکمیل شده بایـد همـراه بـا    

 ارسال گردد.  mus9899@yahoo.com   طریق ایمیل

نـام کـاربري و رمـز ورود بـه     جد پس از ثبت نام این دانشـجویان توسـط آمـوزش کـل در سـامانه آموزشـی سـما،        

 ارسال خواهد شد.  فرم ثبت نامشماره اعالم شده در 

 دد این دانشجویان باید پس از ورود به سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متغییر خود اقدام نمایند. 

 

 

 

 



 : اطالع رسانینحوه 

 قابل دسترس خواهد بود:  کلیه اطالعیه هاي ترم تابستان از روشهاي ذیل براي دانشجویان محترم

 /http://academics.maragheh.ac.irقسمت معاونت آموزشی دانشگاه مراغه به آدرس : -1

 termmu993@کانال تلگرامی -2

 

 : لیست دروس

 
 تاریخ و زمان آزمون استاد واحد دروس عمومي ردیف

    3 فارسي عمومي 1

    3 زبان عمومي 2

    1 1تربیت بدني  3

    1 (2)تربیت بدني  1ورزش  4

   حاج آقا عبدی  2 تفسیر موضوعي قرآن 5

   آقای غالمعلي یاحقي 2 2اندیشه اسالمي  6

   حاج آقا سجاد فتحي زاده  2 (کاربردی اخالق)زندگي آیین 7

   ده حاج آقا سجاد فتحي زا 2 دانش خانواده و جمعیت 8

   آقای دکتر آجری 3 دینامیک ماشین 9

   آقای دکتر صالحي 3 1انتقال حرارت  10

   آقای دکتر صالحي 3 2ترمودینامیک  11

   آقای دکتر ابراهیمي 3 1مقاومت مصالح  12

    3 استاتیک  13

   دکتر محمد ولیزاده 3 1ترمودینامیک  14

   آقای دکتر سلطاني 3 1عملیات واحد  15

    1 کارگاه نرم افزار مهندسي شیمي 16

    3  1شیمي عمومي  17

    3 2شیمي عمومي  18

    4و3  1ریاضي عمومي  19

    4و3 2ریاضي عمومي  20

    3 معادالت دیفرانسیل  21

    2 محاسبات عددی 22

    4و3  1فیزیک عمومي  23

    4و3 2فیزیک عمومي  24

    3 بيفیزیولوژی میکرو 25

    3 ریاضیات مهندسي  26

    3 2بتن آرمه سازه های  27

 

 مراغه هنشگاداپژوهشي  و شيزموآ نتومعا
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 بسمه تعالي

 دانشگاه مراغه  1400-1401ترم تابستان سال تحصيلي برگ ثبت نام 

 صرفاً برای دانشجویان سایر دانشگاهها
 

 فرمائيد.  ارسال  mus9899@yahoo.com   ایميل طریق از یا و تلگرام در ttmu1400@لطفاً پس از تکميل این فرم را به آیدی  -1

 نيازی به تکميل این فرم ندارند و همانند ترمهای عادی مي توانند از طریق سيستم سما نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.  دانشگاه مراغهدانشجویان -2

 
 

 

ــیله  -1 ــ بدینوس ــان: :  اینجان ــی   ---- -----------------------آقاي/خ ــد مل ــا ک ــ --------------- :ب -----------د: متول

بـا   ----------------با شماره دانشجویی:  ------------------دانشگاه:  --------------------------------دانشجوي رشته:

در دانشـگاه   1400-1401تحصـیلی  ي ترم تابستان سال برا -------------- : مورخه -----------------ارائه معرفی نامه شماره: 

 تقاضاي ثبت نام می نمای:.   اطالعیه هاي ثبت نامی در خصوص شهریه و ...مفاد دقیق  مطالعهبا مراغه 

 

 0 9          تلفن همراه جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور: 

 

  @  ایمیل جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور: 

                                                                                                            
 

 اینجان  متقاضی اخذ واحدهاي ذیل هست:.  با توجه به معرفی دانشگاه مبداء  -2

 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

1   

2   

3   

4   
 

 

 قاضیامضاء مت                                                                                          
 

 این قسمت توسط آموزش کل تکمیل مي گردد: 

   )کد ملي متقاضي(شماره دانشجویی جهت ورود به سیست: :                                         رمز ورود: 

  ید.  انجام گرد 1400-1401 ترم تابستان با رعایت دقیق اطالعیه هاي ثبت نامی درنامبرده ثبت نام با توجه به مرات  فوق -5

 

 کارشناس آموزش کل                                                                                                            

 
 

 


