
 

 بسمه تعالی
 عمومی ترم تابستانیضوابط مقررات و  5اطالعیه شماره 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 96-97ترم تابستان سال تحصیلی  

 دانشجویان سایر دانشگاهها  عمومی ترم تابستانیضوابط مقررات و 

واحد درسی  8واحد است. در صورتی که دانشجو با گذراندن حداکثر  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی  -1

 تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان اخذ نماید.                                                               آموخته شود میدانش

پذیر نیست. در صورتی که دانشجوی مهمان اقدام به حذف اضطراری تغییر گروه درسی در ترم تابستانی امکان -2

سئول ستان نماید م شهریه درس در تاب شجو خواهد بود.  شگاه مبداء متوجه دان سوی دان یت عواقب احتمالی آن از 

                        درس حذف شده قابل عودت نیست.                                                                                                  

 باشد.                                                                                                   نمیاخذ درس با تداخل زمانی کالس مجاز  -3

سات مربوط به هر درس  -4 شجو در تمام جل ضور دان شجو در هر درس از ح ست و چنانچه غیبت دان  16/3الزامی ا

 ر در آن درس منظور خواهد شد.                                  مجموع ساعات آن درس تجاوز نماید، مطابق ضوابط، نمره صف

ن کالس به حد نصاب ددر صورت عدم مراجعه، انصراف دانشجو و یا هر دلیلی به جز حذف درس به دلیل نرسی -5

ست.  شت نی شهریه واریزی به هیچ وجه قابل برگ صیه میالزم،  شهریه، اکیداً تو شجویان قبل از واریز  شود دان

                                     موافقت دانشگاه مبداء مبنی بر موافقت با مهمانی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را گرفته باشند.

ــشگاه به علت نرسیدرسی یا دروسی از سوی آموزش داندر صورتی که  -6 ـــ دن به حد نصاب الزم حذف شود، ـ

                                                                          .شودودت داده میــحل اداری عی مراـــی پس از طـــهریه پرداختــش

در برابر مدت زمان تشکیل آن واحد درسی  3در ترم تابستان، در هر هفته مدت زمان تشکیل هر واحد درسی  -7

                                                                                                                                        در ترم عادی است.                                 هر هفته 

 نام )انتخاب واحد( به دستورالعمل مربوطه مراجعه نمایید.جهت پذیرش و ثبت -8

 نام به صورت الکترونیکی الزامی است.در زمان ثبتتسویه شهریه دروس انتخابی برای ترم تابستانی  -9

ستفاده از کتابخانه معذور  -10 ستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی، مانند خوابگاه، غذا و یا ا شگاه در ترم تاب دان

 است.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمقررات و ضوابط اختصاصی 

 باشند ملزم به رعایت موارد زیر هستند:می 98این دانشگاه که متقاضی انتخاب واحد برای ترم تابستان دانشجویان 

ستان  -1 صالحیت معلمی( در ترم تاب صیلی )به جز دروس  شته تح واحد )و  6حداکثر واحد قابل اخذ از دروس ر

واحد  8و باالتر( است. در صورتی که دانشجو با اخذ حداکثر  14واحد به شرط معدل کل  8برای دانشجویان شاهد 

شاهد  شجویان  شاهد( فارغ 10)و برای دان ستاد  صواحد با تأیید  شود )و هیچ درس دیگری برای وی باقی التح یل 

                  های باقیمانده را اخذ نماید.                                                                                                  نماند( می تواند درس

شود.  واحدهای قابل اخذ تا سقف مجاز محسوب میواحد درس کارآموزی در ترم تابستان  به شرح زیر جزء  - -2

ضافه حذف  شد واحدهای ا سقف مجاز با ساب کارآموزی بیش از  شده با احت صورتی که تعداد واحدهای اخذ  در 

 خواهد شد.

ها به شرح آ( واحد معادل کارآموزی های صفر واحدی، نیم واحدی و یک واحدی بر حسب تعداد ساعت آن

 واحد. 3ساعتی معادل  360واحد،  2ساعتی معادل  240واحد،  1ساعتی معادل  136ا ی 120زیر خواهد بود: 

واحدی  4واحدی،  3واحدی،  2ها  برابر همان واحد درج شده در سرفصل )ب( واحد معادل  سایر کارآموزی

 واحدی( خواهد بود.  6و 

واحد از دروس  5درس با رعایت سقف  2مجازند حداکثر  1دانشجویان دبیری عالوه بر واحدهای مذکور در بند  -3

 صالحیت معلمی اخذ نمایند. )دروس مجازی نیز جزء همین بند است.( 

در صورت عدم رعایت حداکثر واحد قابل اخذ در تابستان دروس اضافی حذف گردیده و شهریه مربوطه عودت  -4

                                                                                           شود.                                                      داده نمی

ستان از ارائه  -5 شگاه در ترم تاب ستفاده دان از کتابخانه معذور هر گونه خدمات رفاهی، مانند خوابگاه، غذا و یا ا

                                                                                                                    است.                                                       

 .نام به صورت الکترونیکی الزامی استتسویه شهریه دروس انتخابی برای ترم تابستانی در زمان ثبت -6

 

شگاهآ سایر دان ستانی و دروس مورد ( جهت مهمانی در  صول اطمینان از ارائه ترم تاب های دولتی، پس از هماهنگی و ح

                                                                نظر در آن دانشگاه به اطالعیه مربوطه مراجعه نمایید.                                                               

 


