
92اطالعیه ترم تابستان 
مجري ترم تابستانی به صورت آموزش الکترونیکی می 92به استحضار می رساند دانشگاه صنعتی اصفهان در تابستان بدینوسیله 

. دارد) learningBlended(باشد و آمادگی ارائه دروس را به صورت ترکیبی 
الزم است در ) offline(محتواي الکترونیکی دروس به صورت برون خط در این مدل آموزش دانشجو عالوه بر دسترسی به

آزمون نهایی به صورت حضوري . و تعاملی به صورت اینترنتی شرکت نماید) (onlineکالسهاي رفع اشکال و تکمیلی بر خط 
. برگزار می گردد
از امکاناتهاي مجازي ترجیحاالزم به ذکر است متقاضیان گرامی جهت استفاده از امکانات کالس:1تذکر مهم
ADSLبهره گیرند.

. اینترنتی و ثبت نام اصلی در زیر اعالم شده استفرم پیش ثبت ناملیست دروس ارائه شده به همراه تاریخهاي مهم جهت تکمیل
: تاریخهاي مهم 

الکترونیکی و پرداخت http://golestan.iut.ac.irتکمیل فرم تقاضاي ثبت نام از طریق اینترنت ، سایت گلستان به آدرس 
چهارشنبهلغایت 1/4/92از تاریخ شنبه ) بانک تجارت-نام معاونت آموزشی به -5644490078به شماره حساب (شهریه ثابت 

12/4/92
15/4/92ریخ شنبه اعالم نتیجه بررسی تقاضاها و نتایج کالسهاي قابل برگزاري در تا

16/4/92واریز شهریه متغیر دروس از طریق فرم پرداختهاي الکترونیکی دانشجو در سیستم گلستان درتاریخ یکشنبه 
16/4/92همان و برگزاري جلسه توجیهی در تاریخ یکشنبه  یهمان و ارائه فرم میارائه فرم گواهی ثبت درخواست اینترنتی م

2/6/92شنبه : رفع اشکال29/5/92شنبه  سه : پایان ترم 17/4/92شروع ترم دوشنبه  
به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی را در روز ثبت نام به اداره کل همانیفرم مالزم است کلیه متقاضیان :2تذکر مهم 

. آموزش تحویل نمایند
پنجاه و یال و شهریه متغیر به ازاء هر واحد نظري دویست ریک میلیون و دویست هزارشهریه ثابت ترم تابستان :3تذکر مهم 

. در صورت تشکیل کالسها شهریه عودت داده نمی شود. هزار ریال میباشد
. واحد می باشد6حداکثر واحد ثبت نامی :4تذکر مهم 

لیست دروس ارائه شده در 
تابستان

تعداد 
واحد

لیست دروس ارائه شده تاریخ امتحان
در تابستان

تاریخ امتحانتعداد واحد

بعدازظهر33/6/92معادالت دیفرانسیلصبح133/6/92ریاضی عمومی 
صبح24/6/92محاسبات عدديصبح 233/6/92ریاضی عمومی 

بعدازظهر34/6/92ال و آمار مهندسیماحتصبح135/6/92فیزیک 
بعدازظهر35/6/92ریاضی مهندسیصبح235/6/92فیزیک 

بعدازظهر35/6/92شیمی آلی کشاورزيصبح36/6/92مبانی برنامه سازي کامپیوتر

http://golestan.iut.ac.ir/

