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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه کردستان

 معاونت آموزشی

 0911-0011اطالعیه برگزاری ترم تابستان 
دانشگاه کردستان  0911-0011 تابستان کارشناسی می رساند، ترممقطع بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد. دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صرفا 

 مجاز به ثبت نام هستند. ن و آموزش پزشکی کشور، پیام نور و موسسه های غیرانتفاعیبهداشت، درما

 مقررات و ضوابط
 . است 6 دانشجو هر برای انتخاب قابل واحد تعداد سقف -0

 .است الزامی دروس نیاز پیش رعایت -2

 .نیست پذیر امکان تابستان دوره در دروس اضافه و حذف  -9

شهریه ترم تابستان پس از انتخاب واحد دانشجو اخذ می گردد و در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا  -0

 نیست.حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز شده قابل استرداد 

هایی، به علت نرسیدن به حدنصاب حذف گردند، شهریه پرداختی با تایید معاونت در صورتی که درس یا درس -5

 .شودمسترد می، و پس از طی فرایند مربوطه دانشکدهآموزشی 

 هفته بدون در نظر گرفتن ایام امتحانات می باشد. 5طول دوره ترم تابستان  -6

 به صورت غیرحضوری )مجازی( برگزار می شوند. ستانها و امتحانات ترم تابتمامی کالس -7

 . تعیین خواهد شد بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه کالسهر  تشکیل برای حداقل تعداد دانشجو -8

 0911-0011ترم تابستان  اطالعات مربوط به
 تاریخ عنوان

 )غیر قابل تمدید( 0011تیر  21الی  22 ثبت نام و انتخاب واحد

 0011مرداد  2 ها شروع کالس

 0011شهریور  8 پایان کالس ها

 امتحانات پایان ترم
 0011شهریور  09الی  1

 ارزشیابی میتواند بصورت مستمر به تشخیص مدرس انجام شود

 https://b2n.ir/uok.summer نحوه ثبت نامفایل راهنمای 

 UOK_ELearning@ یمجاز یدر فضا یکانال اطالع رسان

 https://vclass.uok.ac.ir/login/index.php لینک ورود به سامانه برگزاری کالس ها 

 نحوه طرح سوال از کارشناسان دانشگاه
https://b2n.ir/uok.chat 

 انتخاب شود« ثبت نام ترم تابستان»گزینه 

 

https://b2n.ir/uok.summer
https://vclass.uok.ac.ir/login/index.php
https://b2n.ir/uok.chat
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 0911-0011 لیست دروس ترم تابستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها شهریهجدول 
 هر واحد )ریال( شهریه شهریهنوع 

 008120567 شهریه ثابت

 2880915 شهریه متغیر دروس عمومی

 0760011 شهریه متغیر دروس پایه 

 5760601 شهریه متغیر تخصصی 

 

 

 تعداد واحد عنوان درس نوع درس

 دروس عمومی

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 اخالق اسالمی)مبانی ومفاهیم(

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 تفسیر موضوعی قرآن

 9 زبان فارسی

 9 زبان خارجه

 و اصلی دروس پایه

 9 میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

 9 0ریاضی پایه 

 9 2ریاضی پایه 

 9 معادالت دیفرانسیل

 9 0فیزیک پایه 

 9 2فیزیک پایه 

 9 0مکانیک تحلیلی 

 9 0شیمی آلی 

 9 کامپیوتر نویسی برنامه

 2 عددی محاسبات

 9 مهندسی احتماالت و آمار

 9 مهندسی اقتصاد

 9 خطی غیر سازی بهینه
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 برای دانشجویان دانشگاه کردستان جدول شهریه
 (ریال)تقریبی شهریه  نوع شهریه ورودی 

0915 

 002910809 ثابت

 2010199 متغیر دروس عمومی

 9160155 متغیر دروس پایه

 0810167 متغیر دروس تخصصی

0916 

 000250801 ثابت

 2510100 متغیر دروس عمومی

 0000156 متغیر دروس پایه

 5100888 متغیر دروس تخصصی

0917 

 009690111 ثابت

 2910811 متغیر دروس عمومی

 9160111 متغیر دروس پایه

 0710611 متغیر دروس تخصصی

0918 

 005670051 ثابت

 2510711 متغیر دروس عمومی

 0000111 متغیر دروس پایه

 5100011 متغیر دروس تخصصی

0911 

 008120567 ثابت

 2880915 متغیر دروس عمومی

 0760011 متغیر دروس پایه

 5760601 متغیر دروس تخصصی

 
 

 دانشگاه طرح سوال از کارشناس کالس یورود به سامانه برگزار نحوه ثبت نام یراهنما لیفا

   
 


