
 

 

 برگزاری دوره تابستان اطالعيه            

در  عالمه طباطبائي و ماقبل مي رساند، دانشگاه 9911سال های  ورودی مقطع کارشناسي گرامي به اطالع دانشجويان

را   9ورزش و بدني تربيت دروس، دانشجويان اين دانشگاهصرفا برای )مجازی(، به صورت غيرحضوری  9011سال تابستان 

 ارائه خواهد نمود.  

ي جويانتوصيه مي شود دانش ،های آتي در نيمسال ها فشردگي برنامههمچنين به دليل  با توجه به برنامه ريزی انجام شده و

نسبت به اخذ اين دروس با مراجعه به سامانه گلستان ، نشده اند 9که تاکنون موفق به انتخاب دروس تربيت بدني و ورزش

 در دوره تابستان اقدام نمايند. 

 تابستان دوره تقويم زماني 

 زمان فرايند

 9011تيرماه  19تير ماه لغايت  19 زمان ثبت نام و انتخاب واحد

 9011تيرماه  12 شروع کالس ها

 پايان کالس ها

 9011مرداد ماه  12

مرداد ماه پنج هفته کالسي برگزار مي گردد، لذا  12تيرماه تا  12از 

 کالس ها در دوره  تابستان،  جلسه  کالسي 92و هفته  2جهت رعايت 

 .برگزار مي شود روزدر يك هفته، سه 

 9011مرداد ماه  99مرداد ماه لغايت  91 امتحانات

 9011شهريور ماه  9مرداد ماه لغايت  91 ثبت نمرات

 

 :پس از ورود به سامانه گلستان به شرح ذيل مي باشد مراحل ثبت نام، انتخاب واحد و پرداخت شهريه

 انتخاب شود ثبت نام ترم تابستان در اين دانشگاهثبت نام و ترميم، گزينه آموزش/ از قسمت  .9

 پيدا کند  عنوان تغييرمتقاضي هستم کليك شود تا به متقاضي نيستم بر روی گزينه  .1

 خواهد شدترم تابستان برای دانشجويان فعال  صورتدر اين  .9

 پرداخت شهريه، نسبت به پرداخت شهريه اقدام شودگزينه از  .0

 از ليست دروس ارائه شده انتخاب شود.  ، پس از پرداخت شهريه ، در قسمت انتخاب واحد، درس مربوطه .5

وارد سامانه مجازی   atu.iranlms.org از طريق آدرس  ، طبق روال نيمسال گذشته، شرکت در کالس هابه منظور 

  خواهيد شد. کالس ها 

 

 

 دانشگاه عالمه طباطبايي



 

 جدول شهريه:

برای دانشجويان  9و ورزش ا عنايت به مصوبه هيات امنا دانشگاه شهريه دوره تابستان برای گذراندن دروس تربيت بدني ب

 اعمال شده است. درصد تخفيف  21با  9911ورودی سال روزانه 

 .نمايندذيل نسبت به پرداخت شهريه اقدام جدول مطابق  9911ورودی سال روزانه و شبانه دانشجويان 

 

 شهريه متغير تابستان دوره شهريه ثابت  سال ورود

ورودی 

 9911سال 

 روزانه
 الير 111/511

 

 الير 111/511    بدني: تربيتدرس 

 ريال 111/511         :9ورزش درس

 شبانه
هيات امنا دانشگاه قبلي مطابق مصوبات   ،9911ورودی سال شبانه شهريه دانشجويان دوره 

 دريافت خواهد شد.

 

 

 نمايند. و ماقبل نيز مطابق جدول ذيل نسبت به پرداخت شهريه اقدام  9911سال های ورودی و شبانه روزانه دانشجويان 

 

 شهريه متغير  شهريه ثابت دوره تابستان سال ورود و دوره 

ورودی 

  9911سال 

 و ماقبل 

 ريال 111/111/9  روزانه
 ريال 111/111/9 بدني:     تربيتدرس 

 ريال 111/111/9:            9ورزش رسد

  شبانه
و ماقبل، مطابق مصوبات قبلي هيات  9911سال های  ورودیشبانه شهريه دانشجويان دوره 

 امنا دانشگاه دريافت خواهد شد.

 

 نكات قابل توجه:

 به صورت غير حضوری و مجازی  برگزار مي گردد.و امتحانات  کليه کالس ها  .9

 تمام مراحل ثبت نام، انتخاب واحد و پرداخت شهريه به صورت غيرحضوری مي باشد. .1

 تابستان امكان پذير نمي باشد. دوره حذف و اضافه در  .9

 کالسي و يك هفته برای امتحانات در نظر گرفته شده است. تابستان طبق مقررات آموزشي شش  هفته دوره طول مدت  .0

 نمره صفر ثبت خواهد شد. برای درس مربوطه در صورت غيبت بيش از حد مجاز در کالس های مجازی،  .5

 رعايت پيش نياز اين دروس الزامي است و اخذ همزمان دروس امكان پذير نمي باشد.  .2
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