
 

 

 

  1401 تابستان -  در دانشگاه علم و فرهنگاطالعیه پذیرش دانشجوی میهمان 

دانشگاه علم و فرهنگ  ؛رساندمتقاضی میهمانی می کارشناسی پیوسته و ناپیوستهبه اطالع دانشجویان محترم 

را به صورت غیرحضوری )الکترونیکی( و درچارچوب زیر ارائه  تمامی دروس عمومی 1401در تابستان سال 

 نماید:می

 29/04/1401تا چهارشنبه  28/04/1401شنبه سه، از روز 1401نام )انتخاب واحد( دورۀ تابستان ثبت -1

انجام خواهد به صورت اینترنتی )سیستم گلستان( علم و فرهنگ از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه  

 شد.

 برگزار مجازی )غیرحضوری(به صورت ، درصورت رسیدن به حدنصاب تعداد دانشجو، هاکالس تمامی -2

  شود.می

 به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 09/06/1401تا  05/06/1401امتحانات پایان دوره در بازه زمانی  -3

 خواهد بود.  20/04/1401، تاریخ دانشگاه/مؤسسه مبدأ موافقت با میهمانینامه بارگذاری حداکثر مهلت  -4

 edu.usc.ac.ir از طریق نشانی نام )انتخاب واحد(ثبتو  مؤسسه مبدأ / بارگذاری نامه موافقت دانشگاه -5

سامانه جامع آموزش دانشگاه )سیستم  نام و بارگذاری مدارک در صفحه اصلینحوه ثبتضمناً  .انجام شود

 درج گردیده است. گلستان( 

 نامثبتدر صورت شود. می دریافت)نصف شهریه ثابت و تمام شهریه متغیر(  طبق مقرراتمیزان شهریه  -6

 شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نیست.، رسیدن تعداد دانشجویانبه حدنصاب و 

حذف شود، شهریه از سوی آموزش به علت نرسیدن به حد نصاب الزم در صورتی که درس یا دروس  -7

و در سایر موارد مانند عدم مراجعه، انصراف و حذف درس انتخاب  گرددیدانشجو مسترد مبه  پرداختی 

 شود.شده، شهریه به هیچ وجه عودت داده نمی

 پذیر نخواهد بود.اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان امکان -8

  .استبه عهده شخص دانشجو ، نیازی دروس و موارد فوقاشی از عدم رعایت پیشمسئولیت عواقب ن -9

 در دورۀ تابستان، حذف و اضافه وجود ندارد. -10

 تابستان به شرح جدول زیر است: ۀ زمان برگزاری دور -11
 

 1401تقویم آموزشی دوره تابستانی 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان

 29/04/1401 28/04/1401 نام و انتخاب واحدثبت

 03/06/1401 01/05/1401 طول دوره

 09/06/1401 05/06/1401 برگزاری امتحانات

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                               

               24/03/1401 

  


