
 
 

   

 

 

 

 «اطالعیه»
 

 9318 مجازی تابستانی ترم

 هیاروم یدانشگاه صنعت یآزاد و مجاز یاداره آموزش ها

 برگزار می نماید: الکترونیکی به صورت

 

  2فیزیک  – 2ریاضی  – 1فیزیک  – 1ریاضی دروس پایه : 

 دیفرانسیلمعادالت  -

 زبان عمومیدروس 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. 11208213-833 

 

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


 
 

   

 

 

 

 18مجازی  اطالعیه ترم تابستان

 اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه

 

بوده و  98اداره آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه مجری ترم نیم سال تابستانی 

 درس پایه و عمومی را مطابق با جدول ذیل به صورت الکترونیکی برگزار نماید. 6در نظر دارد 

امتحانات پایانی به صورت حضوری خواهد بود ، لذا خواهشمند است دانشجویان متقاضی به فرایند 

 زیر جهت ثبت نام توجه فرمایند.

 فرایند ثبت نام و تاریخ های مهم:

ونیکی تقاضای ثبت نام اولیه نیم سال تابستان از طریق سامانه آموزش تکمیل فرم الکتر -1

از تاریخ   http://lms.uut.ac.ir مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه به آدرس الکترونیکی

  23/3/20لغایت  22/1/20

ق فرم الکترونیکی دانشجو انتخاب واحد و واریز جمع شهریه ثابت و متغییر دروس از طری -2

) فایل آموزشی روش انتخاب درس و  آموزش مجازی انجام خواهد پذیرفت. در سامانه

 .(ه استدانشگاه گنجانده شد سایتالکترونیکی در  نحوه پرداخت

دانشجویان متقاضی میهمان از دانشگاه های دیگر ، اصل فرم درخواست مهمان خود را که  -3

صورت الکترونیکی ارسال کرده اند می بایست در روز آزمون به  قبال در سیستم ثبت نام به

 همراه داشته باشند.

 1/6/98 جمعه ،پایان ترم   22/4/98شنبه   سه ،شروع ترم -4

: الزم به ذکر است متقاضیان گرامی جهت استفاده از امکانات کالس های مجازی 1تذکر مهم 

 بهره گیرند. ADSLترجیحا از امکانات 

: نرم افزار های مورد نیاز و توضیحات الزم بر روی سایت دانشکده قسمت ترم  2تذکر مهم 

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

 استفاده نماید.

 

http://lms.uut.ac.ir/


 
 

   

 

 

 

 

)با احتساب شهریه ثابت که به واحد است. 6 درسی قابل اخذ: حداکثر واحد  1تذکر مهم 

 (واحد می باشد 7واحد قابل اخذ اجباری است  صورت

 : با توجه به سیستم آموزش الکترونیکی امکان ارائه خدمات رفاهی وجود ندارد.3تذکر مهم 

 ترم تابستان مشروطی ندارد :2تذکر مهم 

در روز در بازه امتحانات پایان ترم مجازی  2اقامت در خوابگاه به مدت  امکان :6تذکر مهم 

 می باشد. تی ارومیه مقدوردانشگاه صنع

صنعتی به طور همزمان در دانشگاه  98امتحان پایان ترم تابستانی مجازی  :7تذکر مهم 

برگزار خواهد شد. لذا به هنگام ثبت نام انتخاب محل  (تهران)شعبه  ارومیه و دانشگاه خوارزمی

 آزمون ضروری می باشد.

 میباشد.: تاریخ امتحانات طبق جدول زیر  0تذکر مهم 

 

 ساعت روز تاریخ نام درس ردیف

 11:30 -9 شنبهدو  04/06/98 1ریاضی  1

 14:30 -12 شنبهدو  04/06/98 2فیزیک  2

 11:30 -9 شنبه سه  02/06/98 1فیزیک  1

 14:30 -12 شنبه سه 02/06/98 2ریاضی  3

 11:30 -9 شنبهچهار 06/06/98 معادالت دیفرانسیل 2

 14:30 -12 شنبهچهار 06/06/98 زبان عمومی 6

 

  



 
 

   

 

 

 

 

 جدول شهریه و دروس:

 2.117.288شهریه ثابت : 

 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

شهریه هر واحد 

 / ریال

شهریه کل 

 درس

 932.829 311.923 3 پایه 1ریاضی  1

 932.829 311.923 3 پایه 2ریاضی  2

 932.829 311.923 3 پایه 1فیزیک  1

 932.829 311.923 3 پایه 2فیزیک  3

 932.829 311.923 3 پایه معادالت دیفرانسیل 2

 267.186 189.062 3 عمومی زبان عمومی 6

 


