
              (    اطالعيه شماره ۲ ترم تابستان ۱۴۰۱ دانشگاه اراك )

ضمن آرزوي سالمتي براي كليه دانشجويان گرامي متقاضي در دوره تابستان سال ۱۴۰۱ به استحضار مي رساند؛ دانشگاه اراك 

براي دانشجويان مقطع كارشناسي و كارداني اقدام به برگزاري دوره تابستان به صورت غير حضوري (مجازي) مي نمايد. شايان 

ذكر است كه كليه فرايند هاي مربوط به دوره تابستان اعم از ثبت نام، شركت در كالس هاي آموزشي و ارسال نمرات به صورت 

غير حضوري انجام خواهد شد. نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم تابستان به صورت حضوري مي باشد. تمامي 

دانشجويان دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور، پيام نور، 

فرهنگيان و موسسه هاي غير انتفاعي مجاز به ثبت نام مي باشند.

تقويم آموزشي ترم تابستان

۱۴۰۱/۰۴/۲۵ لغايت ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ پذيرش و انتخاب واحد دانشجويان در سامانه و پرداخت شهريه در 

سامانه آموزشي

۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شروع كالسها

شنبه تا چهارشنبه زمان كالسها

۱۴۰۱/۰۵/۳۰ لغايت ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ حذف اضطراري

۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پايان كالسها

۱۴۰۱/۰۶/۱۲ لغايت ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ امتحانات

شهريه ترم تابستان

۱۹۰۰۰۰۰ ريال شهريه ثابت

۵۱۰۷۹۱ ريال شهريه يك واحد پايه

۳۰۹۱۶۳ ريال شهريه يك واحد عمومي



دروس ارائه شده در ترم تابستان

توضيحات ارزش 

واحد

كددرس نوع 

درس

نام درس

۳ واحد۱۳۱۳۱۰۰ دانشكده فني
 ۱۲۱۶۲۹۲ ،۱۲۱۴۵۱۶،۱۲۱۵۱۱۴

دانشكده علوم پايه

پايه رياضي۱

۳ واحد۱۳۱۳۱۰۱ دانشكده فني
 ۱۲۱۶۲۹۳ ،۱۲۱۴۵۱۷،۱۲۱۵۱۱۵

دانشكده علوم پايه

پايه رياضي۲

۳ واحد۱۳۱۳۱۰۲ دانشكده فني 
 ۱۲۱۶۲۹۶ ،۱۲۱۴۰۰۵،۱۲۱۵۱۱۶

دانشكده علوم پايه

پايه فيزيك۱

۳ واحد۱۳۱۳۱۰۳ دانشكده فني

 ۱۲۱۵۱۱۷ ،۱۲۱۴۴۰۵
دانشكده علوم پايه

پايه فيزيك۲

فقط براي خواهران ارائه مي گردد ۲ واحد ۸۰۱۳۰۱۵ عمومي دانش خانواده
فقط براي برادران ارائه مي گردد ۲ واحد ۸۰۱۳۰۰۷ عمومي انقالب اسالمي
فقط براي برادران ارائه مي گردد ۲ واحد ۸۰۱۳۰۰۹ عمومي تاريخ تحليلي صدر اسالم 

= تاريخ امامت (اسالم)
۳ واحد ۸۰۱۰۰۰۱ عمومي فارسي عمومي
۳ واحد ۸۰۱۱۰۰۱ عمومي زبان عمومي

فقط براي خواهران ارائه مي گردد ۲ واحد ۸۰۱۳۰۱۱ عمومي آيين زندگي (اخالق)

نكات قابل توجه

دانشجويان گرامي متقاضي ترم تابستان ۱۴۰۱ خواهشمند است نسبت به نكات زير توجه فرماييد. 
بديهي است مسئوليت عدم رعايت ضوابط و مقررات برعهده دانشجو مي باشد.

حداكثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان ۶ واحد مي باشد و براي دانشجويان فارغ التحصيل اخذ واحد بيشتر منوط به  -۱

رعايت آيين نامه هاي آموزشي مي باشد.

در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس انتخابي توسط دانشجو به هر دليل، شهريه واريز شده به  -۲

هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد.

در صورتي كه درس يا درس هايي به دليل به حد نصاب نرسيدن توسط آموزش دانشگاه اراك حذف گردد، شهريه  -۳

پرداختي پس از طي مراحل اداري قابل بازگشت خواهد بود.



تمام كالس هاي ترم تابستان به صورت غير حضوري ( مجازي) برگزار مي گردد. -۴

امتحانات ترم تابستان به صورت حضوري برگزار خواهد شد. -۵

عدم شركت دانشجو در كالس هاي مجازي و امتحانات، در صورت غير موجه بودن به منزله غيبت كالسي و امتحاني  -۶

محسوب مي گردد و طبق ضوابط آموزشي برابر با نمره صفر مي باشد.

ضروري است دانشجويان ساير دانشگاه ها در زمان ثبت نام، فرم ميهمان (ليست دروس) را كه داراي شماره نامه ثبتي و  -۷

تاريخ كه به تاييد مديريت امورآموزشي دانشگاه مبدا رسيده باشد را دريافت و در زمان ثبت نام در سيستم گلستان 

بارگذاري نمايند. عواقب هرگونه مغايرت در واحد هاي درخواست شده توسط دانشجو با فرم ميهمان برعهده دانشجو 

مي باشد و دانشگاه اراك هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تغيير، جابجايي، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص 

اين مغايرت ها را ندارد.

در خصوص دانشجويان دانشگاه اراك كه متقاضي اخذ بيش از يك عنوان درس از دروس گروه معارف در دانشگاه  -۸

مي باشند، مي بايست تاييد گروه معارف را به منظور اخذ بيش از يك عنوان به گروه آموزشي مربوطه تحويل نمايند.

نحوه ورود به كالس و زمان بندي آن و ..... طي اطالعيه هاي بعدي در سايت دانشگاه قرار داده مي شود. -۹

نحوه ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان

دانشجويان دانشگاه اراك  كه قصد انتخاب واحد در ترم تابستان را دارند مي بايست ابتدا مشخصات خود را به  -۱

كارشناس رشته مربوطه اعالم نمايند تا پس از تاييد گروه آموزشي وكارشناس رشته و پس از اطمينان  ازايجاد 

سرترم تابستان در سامانه گلستان، در مهلت مقرر اقدام به انتخاب واحد در تابستان نمايد.

دانشجويان ساير دانشگاه ها كه قصد ميهمان شدن در ترم تابستان در دانشگاه اراك را دارند مي بايست طبق  -۲

فايل راهنما در مهلت مقرر، اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد نمايند. ( لينك فايل راهنما)

شماره تماس  ۳۲۶۲۸۰۰۰ به منظور پاسخ دهي به سواالت ترم تابستان از ساعت ۷ صبح الي ۱۳.۳۰    مي باشد -۳

شماره تلفن هاي مورد نياز دانشكده ها

شماره تماس سمت

۳۲۶۲۵۰۵۲ مسئول آموزش دانشكده فني و مهندسي

۳۲۶۲۷۰۲۸ مسئول آموزش دانشكده علوم پايه
۳۴۱۷۳۴۹۲ مسئول آموزش دانشكده علوم ورزشي

۳۲۶۲۴۰۲۲ مسئول آموزش دانشكده علوم انساني

۳۲۷۷۱۶۳۶ مسئول آموزش دانشكده كشاورزي و هنر
۳۲۶۲۹۳۰۲ مسئول آموزش دانشكده علوم اداري و اقتصاد
۳۲۷۶۷۳۱۰ مسئول آموزش دانشكده ادبيات و زبانها 
۳۲۶۲۴۱۲۰ كارشناس گروه معارف


