
                                                       

                                                                   

 

  1400-1401تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 

 )ترم تابستان(
 20/4/1401لغایت  13/4/1401 ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان

 25/4/1401 شروع کالسها
 3/6/1401 پایان کالسها

 10/6/1401 لغایت 5/6/1401 امتحانات پایان ترم

 جدول شهریه ترم تابستان

 شهریه واحد عملی شهریه واحد نظری پایه و تخصصی شهریه واحد نظری و عمومی شهریه ثابت

 تومان  000/138 تومان  000/92 تومان   000/69  تومان 000/120

 

 نکات مهم:

 1400-1401سال تحصیلی  بستانجهت ثبت نام و انتخاب واحد در ترم تا دانشگاه هنر اصفهان،دانشجویان مقطع کارشناسی 

 طبق اطالعیه درج شده در صفحه سامانه گلستان اقدام نمایند.

 

 13/4/1401انتخاب واحد و شرکت در کالسها از تاریخ   -جهت اطالع از مراحل ثبت نامدانشجویان میهمان از دانشگاه دیگر، 

الزم به ذکر است، مراجعه و طبق جدول زمانبندی اقدام نمایند. )سامانه گلستان دانشگاه هنر اصفهان(  edu.aui.ac.irبه آدرس 

 می دهند و پس از تایید  کارشناس اداره آموزش دانشگاه انجام ثبت نام را  مرحله اول ها، در   سایر دانشگاهاز  دانشجویان میهمان 

 .می توانند انتخاب واحد انجام دهند. )تائید کارشناس اداره آموزش معموال در پایان ساعت اداری همان روز انجام می شود(

ر زمان ثبت نام در سامانه و ددانشجویان میهمان از دانشگاه دیگر الزم  است، برای ثبت نام از دانشگاه خود معرفی نامه ارائه 

 نامه از دانشگاه مبدأ ثبت نام دانشجو لغو میگردد.فی درصورت عدم بارگذاری معر بارگذاری نمایند.

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

پرداخت شهریه ثابت الزامی است و مهلت پرداخت شهریه واحد در هنگام ثبت نام ثبت نام با پرداخت شهریه امکان پذیر است. 

 شهریه پرداخت شده در هنگام ثبت نام تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نمی باشد.  درسی نیز پس از شروع کالسها است.

 واحد است. 6اخذ در تابستانه  حداکثر واحد قابل

نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدا، منوط به تسویه حساب و  پس از پایان کالسها و برگزاری امتحانات، ارسال ریز

 پرداخت شهریه می باشد.

 ثبت نامی می باشد. ویانالزمه برگزاری کالسهای آموزشی، به حدنصاب رسیدن تعداد دانشج

 

 اداره آموزش دانشگاه هنر اصفهان                                              

           11/4/1401 

  03136255169     شماره تماس:                                                                                                                                                            

    

 

 


