
 
 

   

 

 

 

 «اطالعیه»

 9911 مجازی تابستانی ترم

 هیاروم یدانشگاه صنعت یآزاد و مجاز یاداره آموزش ها

 برگزار می نماید: ) مجازی ( الکترونیکی به صورت

 

  2فیزیک  ـ 2ریاضی   ـ 1فیزیک   ـ 1ریاضی : دروس پایه 

 و       ) یک ( 1  طراحی اجزا   ـ معادالت دیفرانسیل -

 واحدی ( 3) آمار و احتمال مهندسی 

 زبان عمومی دروس عمومی :

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه فرایند ثبت نام ، تقویم نیم سال تابستانی و دروس ارائه شده 

 مراجعه و یا با شماره تلفن http://www.v.uut.ac.irبه پایگاه الکترونیکی 

 تماس حاصل فرمایید. 31208233-833 

http://www.v.uut.ac.ir/


 
 

   

 

 

 

 11مجازی  اطالعیه ترم تابستان

 اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه

بوده و  99اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه مجری ترم نیم سال تابستانی 

برگزار ) مجازی ( درس پایه و عمومی را مطابق با جدول ذیل به صورت الکترونیکی  8در نظر دارد 

ن خواهد بود، لذا خواهشمند است دانشجویا مجازی و آنالینامتحانات پایانی به صورت  نماید.

 متقاضی به فرایند زیر جهت ثبت نام توجه فرمایند.

 فرایند ثبت نام و تاریخ های مهم:

 به 99دانشجویان محترم جهت ثبت نام و اخذ واحدهای ارائه شده در ترم مجازی تابستان  -1

مراجعه   22/تیرماه/22لغایت   22/تیرماه /23از تاریخ )سما(  سامانه آموزش

 (.samaweb/login.aspx http://www)   فرمایید.

 تیر ماه 28تایید انتخاب واحد توسط مدیران گروه های آموزشی تا  -2

 1399/شهریور /11 پنج شنبه: پایان ترم  1399مرداد/  /11 چهار شنبه :شروع ترم -3

فرم مهمان، تصویر کارت ملی  ،از سایر دانشگاه ها می بایستدانشجویان مهمان  :1تذکر مهم 

 کارت دانشجویی خود را به کارشناسان آموزش ایمیل کنند.، شناسنامه ، 

 

 آدرس پست الکترونیکی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 f.rashidi@uut.ac.ir فناوری های صنعتی فاطمه رشیدی 1

 رقیه موسی خانی 2
انرژی های تجدید 

 پذیر
r.musakhani@uut.ac.ir 

 e.taghavi@uut.ac.ir محیط زیست المیرا تقوی 3

 

: الزم به ذکر است متقاضیان گرامی جهت استفاده از امکانات کالس های مجازی 2تذکر مهم 

 بهره گیرند. پرسرعت اینترنتترجیحا از امکانات 

mailto:f.rashidi@uut.ac.ir
mailto:f.rashidi@uut.ac.ir


 
 

   

 

 

 

 مجازی، از طریق نرم افزار تلگرام: ارتباط آن الین با پشتیبانان سمانه آموزش  : 3تذکر مهم 

 ehsan_tajik1@آقای مهندس تاجیک : 

 v_radpour@آقای مهندس رادپور: 

  http://t.me/virtualuuttکانال اطالع رسانی: 

  

: نرم افزار های مورد نیاز و توضیحات الزم بر روی سایت دانشکده قسمت ترم  3تذکر مهم 

تابستان قرار دارد. فایل های موجود به گونه ای است که دانشجو می تواند به دفعات از آن ها 

 استفاده نماید.

 

 با توجه به سیستم آموزش الکترونیکی امکان ارائه خدمات رفاهی وجود ندارد. :5تذکر مهم 

 

 .ترم تابستان مشروطی ندارد :2تذکر مهم 

 

به صورت آنالین و از طریق سامانه  99امتحان پایان ترم تابستانی مجازی : 7تذکر مهم 

 الکترونیکی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار خواهد شد.

 

شهریور به دانشگاههای ذیربط از  11ریز نمرات دانشجویان مهمان حداکثر تا  :0تذکر مهم 

 طریق این دانشگاه ارسال خواهد شد

 

: برای انجام امورات ثبت نام هیچ ضرورتی برای مراجعه حضوری به دانشگاه وجود  2تذکر مهم 

ندارد و کلیه دانشجویان متقاضی ) اعم از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه و  مهمان از سایر 

ثبت نام کلیه مدارک خود را اسکن و در سامانه مجازی دانشگاه بارگزاری دانشگاهها ( در هنگام 

 خواهند نمود.

 

 



 
 

   

 

 

 

 تاریخ امتحانات طبق جدول زیر  میباشد.: 18تذکر مهم 

 ساعت روز تاریخ نام درس ردیف

 11:31 -9 دو شنبه 11/6/99 1ریاضی  1

 11:31 -12 دو شنبه 11/6/99 2فیزیک  2

 11:31 -9 شنبهسه  11/6/99 1فیزیک  3

 11:31 -12 سه شنبه 11/6/99 2ریاضی  3

 11:31 -9 چهار شنبه  12/6/99 معادالت دیفرانسیل 5

 11:31 -9 چهار شنبه  12/6/99 () یک  1طراحی اجزا   2

 11 -12 چهار شنبه 12/6/99 زبان عمومی 7

0 
            آمار و احتمال مهندسی 

 واحدی ( 3) 
 11:31 -12 چهار شنبه  12/6/99

 

  



 
 

   

 

 

 

 جدول شهریه و دروس:

 2.531.888شهریه ثابت : 

 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

شهریه هر واحد 

 / ریال

شهریه کل 

 درس

 1.123.131 371.311 3 پایه 1ریاضی  1

 1.123.131 371.311 3 پایه 2ریاضی  2

 1.123.131 371.311 3 پایه 1فیزیک  3

 1.123.131 371.311 3 پایه 2فیزیک  3

 1.123.131 371.311 3 پایه معادالت دیفرانسیل 5

 681.621 226.871 3 عمومی زبان عمومی 2

 1.123.131 371.311 3 پایه 1طراحی اجزا  7

0 
آمار و احتمال 

 مهندسی             
 371.311 3 پایه

1.123.131 

 


