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دانشگاه یزد 79اطالعیه ترم تابستان   
بصورت الکترونیکی (دروس تئوري  یزددر دانشگاه  1397بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم می رساند : ترم تابستانی سال          

هاي وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري و وزارت  کلیه دانشجویان دانشگاه .برگزار خواهد شدو دروس عملی بصورت حضوري ) 
 مجاز به ثبت نام هستند.، بر اساس زمان بندي مندرج در تقویم آموزشی ذیل بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در صورت تمایل 

7139 یتقویم دوره تابستان  
13/04/7139لغایت  10/04/7139از تاریخ  در  سامانه گلستان دانشگاه یزد    سایر دانشگاه ها)  (متقاضیانثبت درخواست مهمانی  

     به آدرسhttp://golestan.yazd.ac.irمطابق راهنما 
 ثبت نام (انتخاب واحد نیمسال تابستان)  14/04/7139
61/04/7139  شروع کالس ها 
42/05/7139  پایان کالس ها 

30/50/7139الی  25/05/7139  امتحانات پایانی 
 

 نکات ضروري :

  تابستان صرفاً به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوري امکان پذیر نخواهد بود دورهثبت نام. 
 ترم تابستان بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد تئوري روس د  

می  18/3/1397اطالعات تکمیلی در خصوص روش برگزاري دوره تابستان بصورت الکترونیکی از تاریخ کسب تقاضیان جهت ، م
 مراجعه نمایند  elearning.yazd.ac.irتوانند به  تارنماي 

 دانشگاه همچنین شرایط و ضوابط ثبت نام به وب سایتو شهریه مصوباطالع از براي )www.yazd.ac.ir(   /قسمت: آموزش
 اطالعیه هاي آموزشی مراجعه نمایید

 

  ت فقط از طریق پرداخ مذکورشهریه انتخاب واحد ترم تابستان مشروط به پرداخت شهریه ترم تابستان (ثابت و متغیر) است و
 .دمی باشل پرداخت سیستم آموزشی گلستان قابقسمت پرداخت الکترونیکی الکترونیکی (توسط کارت هاي شتاب) در 

 تغذیه (سلف ارائه خدمات رفاهی شامل  آماده) میان ترم و پایان ترم(در زمان برگزاري امتحانات در ترم تابستان یزد  دانشگاه :
 (با نرخ مصوب) می باشد. دانشجویان به خوابگاه ناهار ، و همچنین  یارانه به ازاي هر پرس آزاد) با اختصاص 

 

 با آرزوي توفیق

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه

http://golestan.yazd.ac.ir/
http://golestan.yazd.ac.ir/
http://www.yazd.ac.ir/


 

 

دانشگاه یزد 97تابستان  مجازي دروس قابل ارائه در دوره  

 
 

 
                                                                                                 دروس پایه                                                                                                                            

 (الکترونیکی)      
شماره  نام درس واحد توضیحات

 درس
ردي
 ف

شماره  نام درس واحد
 درس

ردي
 ف

ریاضی عمومی  4 ویژه دانشجویان رشته هاي ریاضی و فیزیک
)1(  

عمومی ریاضی  3 7 1812271
) فنی1(  

1812274 1 

ریاضی عمومی  4 ویژه دانشجویان رشته هاي ریاضی و فیزیک
)2(  

ریاضی عمومی  3 8 1812272
) فنی2(  

1812275 2 

شیمی  3 ***
)1عمومی(  

آمار و احتمال  3 9 1612239
 مهندسی

1812277 3 

مبانی کامپیوتر  3 براي دانشجویان رشته هاي ریاضی،آمارو علوم کامپیوتر
برنامه سازي و  

محاسبات عددي  2 10 1812107
 فنی

1812276 4 

برنامه سازي  3 صرفا براي دانشجویان رشته مهندسی برق
 کامپیوتر

معادالت  3 11 2222134
 دیفرانسیل

1812273 5 

براي دانشجویان رشته هاي مهندسی غیر از رشته مهندسی 

 کامپیوتر و مهندسی برق

 

3 

 

مبانی برنامه 
کامپیوترریزي   

 

) فنی1فیزیک( 3 12 2224187  1614280 6 

 

 

  دروس عمومی                                (الکترونیکی)                                                   
 ردیف شماره درس نام درس واحد

 1 1414182 زبان خارجی عمومی 3
 

 

  (ویژه خواهران)                  ) حضوري(                              دروس عمومی                                                                                                                                             
 ردیف شماره درس نام درس واحد 

خوابگاه ، صرفا براي * (ویژه خواهران) به دلیل عدم اختصاص 
 دانشجویانی که ساکن یزد هستند امکان پذیر می باشد.

1تربیت بدنی  1  1236188 1 
1ورزش  1  1236189 2 

 


