اطالعیه برگزاری ترم تابستانی 1399
بدینوسیله به اطالع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند ،ترم تابستانی  99دانشگاه هنر شیراز به صورت
مجازی برگزار خواهد شد .تمامی دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،پیام نور ،موسسه های غیرانتفاعی  ،مجاز به ثبت نام در این ترم هستند.
برنامه زمانبندی
عنوان

تاریخ

ثبت نام

 24الی  28تیر

شروع کالسها

 4مرداد

پایان کالسها

 5شهریور

تاریخ آزمون های پایان ترم

 10تا  14شهریور

جدول شهریه
عنوان

شهریه

شهریه ثابت

 1100000ریال

شهریه متغیر هر واحد درس عمومی

 600000ریال

مقررات و ضوابط
ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد .بدیهی است مسئولیت
عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده متقاضی است.
 . 1ثبت نام از  24الی  28تیرماه می باشد.
 . 2ثبت نام ترم تابستان به صورت سیستمی می باشد.
 . 3طول دوره ترم تابستان  5هفته ،بدون در نظر گرفتن زمان آزمونها ،است.
 . 4تمامی کالسها به صورت غیر حضوری (آنالین) برگزار می گردد.

 . 5نحوه برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری (آنالین) می باشد.
 . ۶نصب برنامه  adobe connectالزامی می باشد.
 . 7داشتن اینترنت پرسرعت الزامی می باشد
 . 8دروس دو واحدی  ۶ساعت و نیم در هفته ،دروس سه واحدی  9ساعت و نیم در هفته تشکیل
میگردد.
 . 9حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  ۶واحد است.
 . 10حذف و اضافه در ترم تابستان امکانپذیر نیست.
 . 11شهریه ترم تابستان پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد
نیست
 - 12در صورت ثبت نام و عدم مراجعه ،انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر
دلیل ،شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 - 13در صورتی که درس یا درسهایی از سوی آموزش به علت نرسیدن به حدنصاب الزم حذف گردد،
شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی قابل بازگشت
خواهد بود.
 . 14دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی
نداشته باشد.
 . 15ضروری است دانشجویان سایر دانشگاهها در زمان ثبت نام فرم میهمان (که در آن نام دانشگاه
مبدا ،شماره ملی ،عنوان درس ،تعداد واحد درسی ،شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور
آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است ،در سیستم آپلود شود) دریافت نمایند .عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای
درخواست شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص
تغییر ،جابجایی ،حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه ندارد.

جهت هر گونه سوال می توانید از روشهای زیر اقدام نمایید:
تماس با شماره ثابت 07132349175– 07132298015 :داخلی 1
ارسال پیام از طریق واتساپ به شماره07132298015 :
اطالعیه های بعدی متعاقباً روی وب سایت دانشگاه هنر شیراز قرار می گیرد.

لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان  99دانشگاه هنر شیراز
ساعت
روز

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

8-10

10-12

اخالق اسالمی  -خانم

ادبیات فارسی - 10 -13

استواری

خانم فهندژ

تفسیر موضوعی قرآن

تاریخ فرهنگ و تمدن

کریم  -خانم منفرد

اسالمی -خانم استواری

اخالق اسالمی  -خانم

ادبیات فارسی - 10 -13

استواری

خانم فهندژ

آشنایی با قانون اساسی

سه شنبه

ج .ا .ایران  -خانم
منفرد

چهارشنبه

تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمی -خانم استواری

اخالق اسالمی  -خانم

ادبیات فارسی - 10 -13

استواری

خانم فهندژ

14-16

16-18

اندیشه

اندیشه

اسالمی(-)1

اسالمی(-)2

خانم استواری

خانم استواری

18-20
تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمی -خانم استواری

دانش خانواده و

آشنایی با قانون اساسی

جمعیت  -خانم

ج .ا .ایران  -خانم

سبزی

منفرد

اندیشه

اندیشه

اسالمی(-)1

اسالمی(-)2

خانم استواری

خانم استواری

دانش خانواده و

دانش خانواده و

جمعیت  -خانم

جمعیت  -خانم

سبزی

سبزی

اندیشه

اندیشه

آشنایی با قانون اساسی

اسالمی(-)1

اسالمی(-)2

ج .ا .ایران  -خانم

خانم استواری

خانم استواری

منفرد

تفسیر موضوعی قرآن
کریم  -خانم منفرد
تفسیر موضوعی قرآن
کریم  -خانم منفرد

ضمناً ،بعد از انتخاب واحد توسط دانشجویان لیست دروسی که تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد
متعاقباً از طریق وب سایت دانشگاه اعالم می گردد.

