
 

 تعالي بسمه

  1399-1400 نتابستا نیمسال اطالعیه برگزاری

 دانشگاه مراغه

 

 

 15/04/1400تاریخ: 

 

 شماره: 

 
 

بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم دانشگاههای وابسته بهه واار  علهومت تحقیقها  و 

ال تابسهتان سهال و آمواش پزشکی کشور می رساند نیمسفناوری و واار  بهداشت درمان 

در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان در صور  تمایل  1399-1400حصیلی ت

بهه می توانید می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطالع اا برنامه درسی و امتحانی 

 جعه فرمایید. مرا www.maragheh.ac.irوب سایت دانشگاه مراغه به آدرس 

 

 مهم:  توجه
 . مجازی برگزار خواهد شدثبت نام ترم تابستانی صرفا به صورت  - 

  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  ،، انصراف، و یا حذف دروس انتخابی توسط دانشجودر صورت عدم مراجعه -

 استرداد نمی باشد. 

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

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

 

 :نتابستا متر تقویم

  23/04/1400 لغایت 20/04/1400 :حدوا بنتخاام و ثبتنا
 بررسی دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن حذف خواهند شد. :  27/04/1400و  26 رخمو -

  هایختاری 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 ایبر به سامانه جعهامر با 29/04/1400و  28
 .شد هداخو دمستر اداری حلامر و تتشریفا طی از سـپ اـنهآ

 02/05/1400 مورخ شنبه : شروع کالسها -

 05/06/1400مورخ  پنجشنبه   :پایان کالسها -
 06/06/1400مورخ  شنبه  :امتحانات وعشر -

 12/06/1400مورخ  شنبهپنج : امتحانات پایان -

 

 :نتابستا متر بطاضو و را مقر
  دانشگاه برگزار خواهد شد.   LMS)مجازی( از طریق سامانه  حضوریغیر کلیه کالسها به صورت  -

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


 نشجویان معذور است. به دا غیرهدانشگاه در ایام تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی شامل غذا و -
از سوی آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب حذف شود و دانشجو در زمان مقرر  دروسیدر صورتی که درس یا -

برای دانشجویان دانشگاه مراغه ذخیره و برای دانشجویان قادر به جایگزینی با واحدهای دیگر نشود، شهریه پرداختی 

 اهد شد. وو پس از طی مراحل اداری عودت داده خبا تایید مدیریت آموزش 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  000/300/1 برابر ثابتشهریه 

 

 جدول شهریه متغیر

 دهزینه هر واح نوع درس

 450000 عمومي

 650000  پایه

 800000 و تخصصي اصلي
 

 نحوه ثبت نام: 

 دانشجویان دانشگاه مراغه: -1
الف( دانشجویان دانشـگاه مراغـه الزم اسـت در زمـان انتخـاب واحـد بـا مراجعـه بـه سـامانه سـما پـس از ورود 

 سایر ترمها اقدام نمایند. نسبت به انتخاب واحد همانند 

اهنگی اسـتاد راهنمـا و مـدیر گـروه مربوطـه صـورت گیـرد. در صـورت ب( دروس اخذ شده حتماً بایـد بـا همـ

 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.ج( 

 

 دانشجویان سایر دانشگاهها: -2
 رم ثبت نام پیوستی را تکمیل نمایند. الف( دانشجویان سایر دانشگاهها باید ف

و یـا از در تلگـرام  ttmu993@معرفـی نامـه دانشـگاه مربوطـه بـه آیـدی ب( فرم تکمیل شده باید همراه بـا 
 ارسال گردد.  mus9899@yahoo.com   طریق ایمیل

رمـز ورود بـه  ج( پس از ثبت نام این دانشجویان توسط آمـوزش کـل در سـامانه آموزشـی سـما، نـام کـاربری و

 ارسال خواهد شد.  فرم ثبت نامشماره اعالم شده در 
 د( این دانشجویان باید پس از ورود به سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و متغییر خود اقدام نمایند. 

 



 : اطالع رسانینحوه 
 اهد بود: کلیه اطالعیه های ترم تابستان از روشهای ذیل برای دانشجویان محترم قابل دسترس خو

 /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

 30/8 06/06/1400 خانم دکتر حیدری 3 فارسي عمومي 1

 30/8 07/06/1400 آقای دکتر مصطفي جانبي عنایت 3 زبان عمومي 2

 30/10 06/06/1400 آقای میرزا علي ناصری 2 تفسیر موضوعي قرآن 3

 30/10 07/06/1400 خانم مریم صمدیه 2 1اندیشه اسالمي  4

 00/14 06/06/1400 آقای غالمعلي یاحقي 2 2اندیشه اسالمي  5

 00/14 07/06/1400 آقای دکتر علي صفرزاده ملکي 2 انقالب اسالمي ایران 6

 30/8 08/06/1400 ميآقای حمید کاظ 2 (کاربردی اخالق)زندگي آیین 7

 30/8 09/06/1400 خانم خدیجه عشرتي آذر 2 دانش خانواده و جمعیت 8

 30/10 08/06/1400 آقای طالب احدی 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ  9

 30/10 09/06/1400 دکتر علي شکری 2 محاسبات عددی 10

 00/14 08/06/1400 دکتر اصغر رحیمي 4و3 1ریاضي عمومي  11

 00/14 09/06/1400 دکتر محمد شهریاری 4و3 ریاضیات مهندسي  12

 30/8 10/06/1400 بزمدکتر سهراب  3و2 معادالت دیفرانسیل  13

 30/8 11/06/1400 دکتر نوروزی افشار 4و3  1فیزیک عمومي  14

 30/10 10/06/1400 دکتر مهرابیان 4و3 2فیزیک عمومي  15

 30/10 11/06/1400 دکتر مهدی اسرافیلي 4و3 1شیمي عمومي  16

 00/14 10/06/1400 دکتر مرتضي ایرانیفام 4و3 2شیمي عمومي  17

 

 مراغه هنشگاداپژوهشي  و شيزموآ نتومعا

http://academics.maragheh.ac.ir/


 بسمه تعالي

 دانشگاه مراغه  1399-1400ترم تابستان سال تحصيلي برگ ثبت نام 

 صرفاً برای دانشجویان سایر دانشگاهها
 

 فرمائيد.  ارسال  mus9899@yahoo.com   ایميل طریق از یا و تلگرام در ttmu993@لطفاً پس از تکميل این فرم را به آیدی  -1

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

 
 

 

ـــ بدینوســـیله  -1 ـــی  ---- -----------------------آقای/خـــان  :  اینجان ـــا کـــد مل ـــد:  --------------- :ب -----------متول

بــا  ---------------- بــا شــماره دانشــجویی: ------------------دانشــگاه:  --------------------------------دانشــجوی رشــته:

در دانشـگاه  1399-1400تحصـیلی ی تـرم تابسـتان سـال بـرا -------------- : مورخـه -----------------ارائه معرفی نامه شماره: 

 تقاضای ثبت نام می نمای .  اطالعیه های ثبت نامی در خصوص شهریه و ...مفاد مطالعه دقیق با مراغه 

 

 0 9          ربری و رمز عبور: تلفن همراه جهت دریافت کد کا

 

  @  ایمیل جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور: 

                                                                                                            
 

  . اینجان  متقاضی اخذ واحدهای ذیل هستبا توجه به معرفی دانشگاه مبداء  -2

 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

1   

2   

3   

4   
 

 

 امضاء متقاضی                                                                                          
 

 این قسمت توسط آموزش کل تکمیل مي گردد: 

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

  انجام گردید.  1399-1400 ترم تابستان با رعایت دقیق اطالعیه های ثبت نامی درنامبرده ثبت نام با توجه به مرات  فوق -5

 

 کارشناس آموزش کل                                                                                                            

 
 

 


