
 

 (112) 0211-0011 سال تحصیلی تقویم آموزشی نیمسال تابستان

 )ترم تابستان(

 01/10/0011لغایت 01/10/0011  یمسال تابستاننو انتخاب واحد  ثبت نام 
 

  01/10/0011 شروع کالسها                        

 00/11/0011 پایان کالسها
 

 01/11/0011الی  02/11/0011 پایان ترم امتحانات
 

 انــابستــهریه ترم تــدول شــج                                    

شهریه واحد نظری پایه و  شهریه واحد نظری عمومی ابتشهریه ث
 تخصصی

 شهریه واحد عملی

 لایر 111/111 لایر 111/111 لایر 111/111 لایر 111/111/0
 

 نکات مهم:

طبق اطالعیه درج شده  112واحد در ترم تابستانه  نتخاباثبت نام و مقطع کارشناسی این دانشگاه جهت  دانشجویان

 اقدام نمایند. درصفحه سامانه گلستان 

از تاریخ  شرکت در کالسهاو انتخاب واحد  -نام  مراحل ثبتجهت اطالع از دانشجویان میهمان از دانشگاه دیگر، 

د. )سامانه گلستان دانشگاه نماین اقدام طبق جدول زمانبندی و مراجعه  edu.aui.ac.irبه آدرس  5/4/0411

الزم به ذکر است، دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها، درمرحله اول ثبت نام را انجام می دهند و  (هنراصفهان

) تایید کارشناس اداره آموزش  .پس از تایید کارشناس اداره آموزش دانشگاه می توانند انتخاب واحد انجام دهند

 .(معموال در پایان ساعت اداری همان روز انجام می شود

ثبت نام  زمان و در ، برای ثبت نام از دانشگاه خود معرفی نامه ارائه الزم است میهمان از دانشگاه دیگردانشجویان 

 در سامانه بارگذاری نمایند.

 آنالین، تسهیالت خوابگاهی و رفاهی ارایه نمی گردد.به دلیل برگزاری این نیمسال به صورت 

مهلت پرداخت ثبت نام با پرداخت شهریه امکان پذیر است . درهنگام ثبت نام  پرداخت شهریه ثابت الزامی است و 

 است.شهریه واحد درسی نیز پس از شروع کالسها 

 . است واحد  1حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانه 

منوط به تسویه ، شجویان میهمان به دانشگاه مبدأارسال ریزنمرات دانو برگزاری امتحانات، کالسها پس از پایان 

 حساب و پرداخت شهریه می باشد.

   .تعداد دانشجویانی ثبت نامی می باشد به حدنصاب رسیدن ، سهای آموزشیبرگزاری کالالزمه 

 اداره آموزش دانشگاه هنر اصفهان                                                                                                          

               11/12/0011                         12021133011شماره تماس:                                                      

  m.amouzesh@aui.ac.ir    آدرس ایمیل برای ارتباط دانشجویان این دانشگاه:                                            

    c.iredu.ba@aui.aانشجویان میهمان از دانشگاه دیگر:   آدرس ایمیل برای ارتباط د                              
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