
 
 

   
 

 

 

 «اطالعیه»
 

 1400تزم تابستانی هجاسی

 هی ارومی دانشگاه صنعتی آساد و هجاسیاداره آهوسش ها

 : بزگشار هی نواید الکتزونیکیبه صورت

 

  2 فیشیک – 2 ریاضی – 1 فیشیک – 1ریاضی : دروس پایه 

 هعادالت دیفزانسیل- 

 سباى عووهی: دروس عووهی 

تشای کسة اعالعات تیشتش دس صهیٌِ فشایٌذ ثثت ًام ، تقَین ًین سال تاتستاًی ٍ دسٍس اسائِ شذُ 

  هشاجعِ ٍ یا تا شواسُ تلفيhttp://www.v.uut.ac.irتِ پایگاُ الکتشًٍیکی 

 . تواس حاصل فشهاییذ31980234-044

 

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


 
 

   
 

 

 

 1400اطالعیه ترم تابستان مجازی 

 اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 تَدُ 1400اداسُ آهَصش ّای آصاد ٍ هجاصی داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ هجشی تشم ًین سال تاتستاًی 

تشگضاس  (هجاصی) دسس پایِ ٍ عوَهی سا هغاتق تا جذٍل ریل تِ صَست الکتشًٍیکی 6ٍ دس ًظش داسد 

اهتحاًات پایاًی تِ صَست هجاصی ٍ آًالیي خَاّذ تَد ، لزا خَاّشوٌذ است داًشجَیاى .ًوایذ

 .هتقاضی تِ فشایٌذ صیش جْت ثثت ًام تَجِ فشهایٌذ

 :فشایٌذ ثثت ًام ٍ تاسیخ ّای هْن

داًشجَیاى هحتشم جْت ثثت ًام ٍ اخز ٍاحذّای اسائِ شذُ دس تشم هجاصی تاتستاى  -1

 لغایت 1400/هزداد/04تاریخ اص  (سوا) تِ ساهاًِ آهَصش 1400

 (http://www.SamaWeb/Login.aspx). هزاجعه فزهایید1400/هزداد/06

 1400/هشداد/9تاییذ اًتخاب ٍاحذ تَسظ هذیشاى گشٍّْای آهَصشی تا  -2

 1400/شْشیَس/04پٌج شٌثِ:پایاى تزم 1400/هشداد/09چْاسشٌثِ:شزوع تزم -3

داًشجَیاى هْواى اص سایش داًشگاُ ّا هی تایست، فشم هْواى، تصَیش کاست هلی، : 1تذکز ههن 

 .شٌاسٌاهِ، کاست داًشجَیی خَد سا تِ کاسشٌاساى آهَصش ایویل کٌٌذ

 آدرس پست الکتزونیکی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 f.rashidi@uut.ac.ir فناوریهای صنعتی فاطوه رشیدی 1

 رقیه هوسی خانی 2
انزصی های 

 تجدیدپذیز
r.musakhani@uut.ac.ir 

 e.taghavi@uut.ac.ir هحیط سیست الویزا تقوی 3

 

الصم تِ رکش است هتقاضیاى گشاهی جْت استفادُ اص اهکاًات کالس ّای هجاصی : 2تذکز ههن 

 .تشجیحا اص اهکاًات ایٌتشًت پش سشعت تْشُ گیشًذ

http://185.88.255.3/SamaWeb/Login.aspx
http://185.88.255.3/SamaWeb/Login.aspx
mailto:f.rashidi@uut.ac.ir
mailto:r.musakhani@uut.ac.ir
mailto:e.taghavi@uut.ac.ir


 
 

   
 

 

 

 :استثاط آًالیي تا پشتیثاًاى ساهاًِ آهَصش هجاصی، اص عشیق  : 3تذکز ههن 

  04431980234-09351750527: آقای ههندس تاجیک

 http://t.me/virtualuutt:کانال اطالع رسانی تلگزام

 

ًشم افضاسّای هَسدًیاص ٍ تَضیحات الصم تش سٍی سایت داًشکذُ قسوت تشم  : 4تذکز ههن 

فایل ّای هَجَد تِ گًَِ ای است کِ داًشجَ هیتَاًذ تِ دفعات اص آًْا . تاتستاى قشاس داسد

 .استفادُ ًوایذ

 

 .تا تَجِ تِ سیستن آهَصش الکتشًٍیکی اهکاى اسائِ خذهات سفاّی ٍجَد ًذاسد: 5تذکز ههن 

 

  تشم تاتستاى هششٍعی ًذاسد:6تذکز ههن 

 

 تِ صَست آًالیي ٍ اص عشیق ساهاًِ 1400اهتحاى پایاى تشم تاتستاًی هجاصی :7تذکز ههن 

 .الکتشًٍیکی داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ تشگضاس خَاّذ شذ

 

 شْشیَس تِ داًشگاّْای ریشتظ اص 15سیض ًوشات داًشجَیاى هْواى حذاکثش تا :8تذکز ههن 

 .عشیق ایي داًشگاُ اسسال خَاّذ شذ

 

تشای اًجام اهَسات ثثت ًام ّیچ ضشٍستی تشای هشاجعِ حضَسی تِ داًشگاُ : 9تذکز ههن 

اعن اص داًشجَیاى داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ ٍ هْواى اص )ٍجَد ًذاسد ٍ کلیِ داًشجَیاى هتقاضی 

دس ٌّگام ثثت ًام کلیِ هذاسک خَد سا اسکي ٍ دس ساهاًِ هجاصی داًشگاُ  (سایش داًشگاُ ّا

 .تاسگضاسی خَاٌّذ ًوَد

http://t.me/virtualuutt
http://t.me/virtualuutt


 
 

   
 

 

 

 :جدول شهزیه و دروس

 

 3.049.200: شهزیه ثابت 

 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

شهزیه هز واحد 

 ریال/ 

شهزیه کل 

 درس

 1.347.639 449.213 3 پایِ 1سیاضی  1

 1.347.639 449.213 3 پایِ 2سیاضی  2

 1.347.639 449.213 3 پایِ 1فیضیک  3

 1.347.639 449.213 3 پایِ 2فیضیک  4

 1.347.639 449.213 3 پایِ هعادالت دیفشاًسیل 5

 816.750 272.250 3 عوَهی صتاى عوَهی 6

 


