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 دانشگاه مراغه

 
 

 07/03/1397تاریخ: 
 

 شماره: 
 

 

بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري و وزارت بهداشـت   
در دانشگاه مراغـه برگـزار خواهـد     96-97ی ال تابستان سال تحصیلو آموزش پزشکی کشور می رساند نیمسدرمان 

شد. کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطالع از برنامه درسی و امتحانی 
 یید. مراجعه فرما www.maragheh.ac.irبه آدرس می توانید به وب سایت دانشگاه مراغه 

  :توجه
 ثبت نام ترم تابستانی صرفا به صورت حضوري امکان پذیر می باشد.  - 
  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  ،و یا حذف دروس انتخابی توسط دانشجودر صورت عدم مراجعه، انصراف،  -

 استرداد نمی باشد. 
می باشد در صورت حد نصاب نرسیدن درس مورد نظر حذف خواهد  نفر 15السهاي آموزشی حد نصاب تشکیل ک-

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

 :نتابستا متر تقویم
  13/04/97 لغایت 09/04/97 :حدوا بنتخاام و ثبتنا

 بررسی دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن حذف خواهند شد. :  17/04/97و  16 رخمو -
 هاي تاریخ در، هشد فحذ هنشگادا توسط زمال بنصا حد به ننرسید علت به نناآ هشد خذا دروس که نشجویانیدا -

 طی از سـپ اـنهآ ختیداپر جهو رتینصوا غیردر .نمایند امقدا جایگزین دروس خذا ايبر جعهامر با 17/04/97و 16
 .شد هداخو دمستر اداري حلامر و تتشریفا

 16/04/97 مورخ شنبه  : شروع کالسها -
 25/05/97مورخ  پنجشنبه   :پایان کالسها -
 27/05/97مورخ  شنبه  :امتحانات وعشر -
 04/06/97مورخ  یکشنبه : اتامتحان پایان -
 اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.  -
 

 :نتابستا متر بطاضو و راتمقر
 کلیه کالسها به صورت حضوري می باشد.  -
 است.  هفته (بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات) 6تابستان  نیمسالطول دوره تحصیلی  -

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


 جلسه در هفتـه  6 واحدي 4 دروس و جلسه در هفته 5/4 واحدي 3 دروس ،سه جلسه در هفته واحدي 2 دروس -
 تشکیل خواهند شد. 

 دانشگاه در ایام تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی شامل غذا و خوابگاه به دانشجویان معذور است. -
از سوي آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب حذف شود و دانشجو در زمان مقـرر   دروسیدر صورتی که درس یا -

قادر به جایگزینی با واحدهاي دیگر نشود، شهریه پرداختی با تایید مـدیریت آمـوزش و پـس از طـی مراحـل اداري      
 اهد شد. وعودت داده خ

انـک تجـارت پرداخـت    ب 546099024شهریه تـرم تابسـتانی مـی بایسـتی از طریـق فـیش بـه شـماره حسـاب           -
شده یا از طریق کارت خوان موجود در امـور مـالی اخـذ گـردد و فـیش مربوطـه بـه آمـوزش کـل تحویـل گـردد.            

متغیـر مطـابق جـدول زیـر خواهـد       ) و شـهریه هـزار تومـان  صـد  ( ریال 000/000/1برابر  ثابتشهریه 
 بود:

 جدول شهریه متغیر
 هزینه هر واحد هزینه هر واحد نوع درس

 هزار تومان سی و پنج ریال 000/350 عمومی
 هزار تومانو پنج  چهل ریال 000/450 و اصلی پایه

 هزار تومانهفتاد  ریال 000/700 تربیت بدنی
ــر درس از       - ــجو در ه ــت دانش ــه غیب ــت و چنانچ ــی اس ــی الزام ــات درس ــام جلس ــجو در تم ــور دانش  16/3حض

  درس مذکور حذف خواهد شد.مجموع ساعات آن درس تجاوز کند 
 

 لیست دروس

 واحد دروس پایه ردیف واحد دروس عمومی ردیف

 3 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 16 3 فارسی عمومی 1
 3 ریاضیات مهندسی 17 3 زبان عمومی 2
 3 ریاضی در شیمی 18 2 تفسیر موضوعی قرآن 3
 2 محاسبات عددي 19 2 1اندیشه اسالمی  4
 3 رانسیلمعادالت دیف 20 2 2اندیشه اسالمی  5
 4و  3 1فیزیک پایه  21 2 انقالب اسالمی ایران 6
 4و  3 2فیزیک پایه  22 2 )کاربردي اخالق(زندگی آیین 7
 3 مبانی مهندسی برق 23 2 دانش خانواده و جمعیت 8
 3 1 آمار و احتماالت 24 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9
 3 2 و احتماالتآمار  25 1 (خواهران و برادران)   1تربیت بدنی  10
 3 آمار و احتمال مهندسی 26 1 (خواهران و برادران) 2تربیت بدنی  11
 3 زیست شناسی سلولی 27 2 زبان و ادبیات ترکی 12
 4 موازنه جرم و انرژي  28 4و  3 1ریاضی عمومی  13
 3 1ترمودینامیک مهندسی شیمی  29 4و  3 2ریاضی عمومی  14
 3 انی علوم ریاضیمب 30 3 3ریاضی عمومی  15

 مراغه هنشگاداپژوهشی  و شیزموآ نتومعا


