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«اطالعیه»
اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه

نیم سال تابستانی 69-69
به صورت الکترونیکی برگسار می نماید:

دروس پایه  :ریاضی  – 1فیسیک  – 1ریاضی  – 2فیسیک 2
 معادالت دیفرانسیلدروس عمومی  :زبان عمومی
تشای کسة اطالعات تیشتش دس صهیٌِ فشایٌذ ثثت ًام  ،تقَین ًین سال تاتستاًی ٍ دسٍس اسائِ شذُ
تِ پایگاُ الکتشًٍیکی  http://www.v.uut.ac.irهشاجعِ ٍ یا تا شواسُ تلفي
 844-31988234تواس حاصل فشهاییذ.
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اطالعیه ترم تابستان
اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه
اداسُ آهَصش ّای آصاد ٍ هجاصی داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ هجشی تشم ًین سال تاتستاًی  96تَدُ ٍ
دس ًظش داسد  6دسس پایِ ٍ عوَهی سا هطاتق تا جذٍل ریل تِ صَست الکتشًٍیکی تشگضاس ًوایذ.
اهتحاًات پایاًی تِ صَست حضَسی خَاّذ تَد  ،لزا خَاّشوٌذ است داًشجَیاى هتقاضی تِ فشایٌذ
صیش جْت ثثت ًام تَجِ فشهایٌذ.
فشایٌذ ثثت ًام ٍ تاسیخ ّای هْن:
 -1تکویل فشم الکتشًٍیکی تقاضای ثثت ًام اٍلیِ ًین سال تاتستاى اص طشیق ساهاًِ آهَصش
هجاصی داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ تِ آدسس الکتشًٍیکی  http://lms.uut.ac.irاص تاسیخ
 96/3/15لغایت 96/4/20
 -2اًتخاب ٍاحذ ٍ ٍاسیض جوع شْشیِ ثاتت ٍ هتغییش دسٍس اص طشیق فشم الکتشًٍیکی داًشجَ
دس ساهاًِ آهَصش هجاصی اًجام خَاّذ پزیشفت ( .فایل آهَصشی سٍش اًتخاب دسس ٍ
ًحَُ پشداخت الکتشًٍیکی دس سایت داًشگاُ گٌجاًذُ شذُ است).
 -3داًشجَیاى هتقاضی هیْواى اص داًشگاُ ّای دیگش  ،اصل فشم دسخَاست هْواى خَد سا کِ
قثال دس سیستن ثثت ًام تِ صَست الکتشًٍیکی اسسال کشدُ اًذ هی تایست دس سٍص آصهَى تِ
ّوشاُ داشتِ تاشٌذ.
 -4شروع ترم ،شٌثِ 96/4/21

پایان ترم ،یک شٌثِ 96/6/3

تزکش هْن  :1الصم تِ رکش است هتقاضیاى گشاهی جْت استفادُ اص اهکاًات کالس ّای هجاصی
تشجیحا اص اهکاًات  ADSLتْشُ گیشًذ.
تزکش هْن ً : 2شم افضاس ّای هَسد ًیاص ٍ تَضیحات الصم تش سٍی سایت داًشکذُ قسوت تشم
تاتستاى قشاس داسد .فایل ّای هَجَد تِ گًَِ ای است کِ داًشجَ هی تَاًذ تِ دفعات اص آى ّا
استفادُ ًوایذ.
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تزکش هْن  : 3حذاکثش ٍاحذ ثثت ًاهی ٍ 6احذ است.
تزکش هْن  :4تا تَجِ تِ سیستن آهَصش الکتشًٍیکی اهکاى اسائِ خذهات سفاّی ٍجَد ًذاسد.
تزکش هْن  :5تشم تاتستاى هششٍطی ًذاسد
تزکش هْن  :6تاسیخ اهتحاًات هتعاقثا دس سایت اعالم خَاّذ شذ.

جدول شهریه و دروس:
شهریه ثابت 1،758،888 :

تعداد

شهریه هر واحد /

واحد

ریال
257،813

ردیف

نام درس

نوع درس

1

سیاضی 1

پایِ

3

2

سیاضی 2

پایِ

3

257،813

3

فیضیک 1

پایِ

3

257،813

4

فیضیک 2

پایِ

3

257،813

5

هعادالت دیفشاًسیل

پایِ

3

257،813

6

صتاى عوَهی

عوَهی

3

156،250

