
در به صورت ترکیبي است که آموزش الكترونیكي ( غیرحضوري)مجري ترم تابستاني  99دانشگاه صنعتي اصفهان در تابستان 

ون رارايه خواهد شد و دانشجو به محتواي الكترونیكي دروس به صورت ب (online)کلیه دروس به صورت برخط  ،اين مدل آموزش

 شود.برگزار مي حضوريغیرنهايي به صورت  دسترسي خواهد داشت. آزمون )offline(خط 

 

 تاريخهاي مهم : 

بهه  پرداخت شههريه ثابهت   و  http://golestan.iut.ac.ir گلستان به آدرس سامانهتكمیل فرم تقاضاي ثبت نام از طريق  -1

    4/5/99شنبه لغايت  21/4/99از تاريخ شنبه  سامانههمان صورت الكترونیكي از طريق 

 5/5/99شنبه يكهاي قابل برگزاري در تاريخ تقاضاها و نتايج کالساعالم نتیجه بررسي  -2

 6/5/99دوشنبه  هاي الكترونیكي دانشجو در سیستم گلستان درتاريخ واريز شهريه متغیر دروس از طريق فرم پرداخت -3

  11/6/99شنبه سهشروع امتحانات:      5/6/99 شنبهچهارپايان ترم :      11/5/99شروع ترم شنبه 

 دانشههجويان پهه  از نهههايي شههدن ثبههت نههام، اهههت اسههتفاده از سههامانه آمههوزش الكترونیكههي بههه سههايت     : 1كر مهذذم تذذ 

http://elearning.iut.ac.ir .مرااعه و طبق راهنما و دستورالعمل اعالم شده از سامانه دروس استفاده نمايند 

 بهره گیرند.  ADSL از امكانات "انات کالسهاي مجازي ترایحاالزم به ذکر است متقاضیان گرامي اهت استفاده از امك : 2ت كر مهم 

 .  ارسال نمايندبه اداره کل آموزش  از طريق پسترا  دانشجويان مهمان فرم مهمانالزم است  : 3ت كر مهم 

 ريهال  ههزار  صهد هفهت ريال و شهريه متغیر به ازاء هر واحد نظري هزار  چهارصدمیلیون و دو شهريه ثابت ترم تابستان  : 4ت كر مهم 

 . در صورت تشكیل کالسها شهريه عودت داده نمي شود. است

     است. واحد 6در تابستان حداکثر واحد ثبت نامي  : 5ت كر مهم 

 .ان ارائه خدمات رفاهي واود نداردكالكترونیكي ام با تواه به سیستم آموزش : 6ت كر مهم 
 

لیست دروس ارائه شده در 

 تابستان

تعداد 

 واحد

 تاریخ

 امتحان
 امتحان ساعت

لیست دروس ارائه شده 

 در تابستان

تعداد 

 واحد

تاریخ 

 امتحان
 ساعت امتحان

 8:30 -11:30 13/6/99 3 مبانی مهندسی برق 8:30 -11:30 11/6/99 3 1ریاضی عمومی 

 16:30-13:30 13/6/99 3 ریاضی مهندسی 8:30 -11:30 11/6/99 3 2ریاضی عمومی 

 8:30 -11:30 15/6/99 3 مبانی برنامه سازی کامپیوتر 8:30 -11:30 11/6/99 3 *  1مقاومت مصالح 

 8:30 -11:30 15/6/99 2 محاسبات عددی 8:30 -11:30 11/6/99 3 احتمال مهندسی

 15:30-13:30 15/6/99 2 اسالم و محیط زیست 13:30 – 15:30 11/6/99 3 ادبیات فارسی

 8:30 -11:30 16/6/99 3 شیمی عمومی مهندسی 8:30 -11:30 12/6/99 3 معادالت دیفرانسیل

 8:30 -11:30 16/6/99 3 شیمی آلی کشاورزی 16:30-13:30 12/6/99 3 ال و آمار مهندسیاحتم

 8:30 -11:30 16/6/99 3 *  استاتیک 8:30 -11:30 13/6/99 3 1فیزیک 

 15:30-13:30 16/6/99 3 زبان فنی مهندسی 8:30 -11:30 13/6/99 3 2فیزیک 

 اداره کل آموزش               .استعمران  كانيك و مهندسيشجويان غير از رشته هاي مهندسي ماين درس مخصوص دان * تواه


