
 (1399)تابستان سال  98-99سال تحصیلی  یترم تابستانبرگزاری مجازی اطالعیه 

 

 در دانشگاه اين رساند، مي كشور هاي دانشگاه ساير و فردوسي مشهد دانشگاه دانشجويان اطالع به 

به شرح زير جاري( )تابستان سال  98-99 ي سال تحصيليتابستان نيمسال قالب در را دروسي دارد، نظر

 . نمايد ارايه صورت مجازیبه و 

از پرتال  زیرباید مطابق تقویم   نام ثبت مشهد جهت دانشجویان دانشگاه فردوسی

 .نمایند اقدام دانشجویی خود 

ز ابايد مطابق تقويم زير ندارند و  حضوري مراجعهدانشجويان ساير دانشگاه ها براي ثبت نام نيازي به 

تا  24/4/99 تاريخ ازاين لينک ( https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=3طريق لينک   

نامه اسکن  الزم است نمايند. هنگام ثبت نام در سامانهبراي ثبت نام اقدام  فعال خواهد شد(  30/4/99

   موافقت  دانشگاه خود را ارسال نمايند.

 ها به شرح زیر می باشد:مراحل ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه

تکمیل فرم اولیه ثبت نام و دریافت کد رهگیری. لطفا کد رهگیری و مراجعه به آدرس فوق  .1

خواهد شد. قابل خود را یادداشت نمایید زیرا کلیه مراحل بعدی ثبت نام شما با این کد انجام 

بار اجازه ثبت نام در سامانه را خواهد داشت لذا در تکمیل ذکر است که هر کد ملی تنها یک

 فرم اولیه دقت نمایید.

ورود به بخش بارگذاری مدارک با استفاده از کد ملی و کد رهگیری. در این قسمت باید اسکن  .2

در سامانه بارگذاری نمایید ا می باشد که دارای شماره، مهر و امضنامه موافقت دانشگاه خود را 

 و حتما درخواست خود را تایید کنید. 

ها ناقص باشد، توجه داشته باشید درخواست هایی که تایید نهایی نشده باشند و یا مدرک آن

 بررسی نمی شوند.

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=3


بررسی حداکثر یک روز کاری بعد از  نتیجه)آموزش بررسی درخواست شما توسط کارشناس .3

می توانید با کد ملی و  پس از تایید. (رسددر همین سامانه به اطالع شما میثبت نام شما 

کدرهگیری که در اختیار دارید از وضعیت درخواست خود با مراجعه به آدرس  

pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=3https://    مطلع شوید. 

 نیازی به مراجعه حضوری شما در هیچ یک از مراحل ثبت نام نخواهد بود.

برای آن دسته از داوطلبانی که با درخواست آن ها موافقت شده است، در بخش پیگیری درخواست 

 نمایش داده می شود. شماره دانشجویی و رمز جهت ورود به پرتال دانشجویی 

دانشجویان گرامی باید با مراجعه به پرتال فرآیند انتخاب واحد را در تاریخ های اعالم شده  .4

تکمیل نمایند. الزم به ذکر است می توانید پس از انتخاب دروس از طریق لینک کارنامه مالی 

مبلغ نهایی شهریه خود را مشاهده نمایید و از طریق لینک پرداخت الکترونیک نسبت به 

 ریه خود اقدام نمایید. پرداخت شه

مهلت خواهید داشت و دانشگاه هیچ  1/5/99جهت پرداخت شهریه فقط تا تاریخ توجه داشته باشید 

 ت.مسئولیتی در قبال دانشجویانی که فرآیند فوق را تکمیل نکنند نخواهد داش

وارد   4/5/99از تاریخ  در منوی آموزشی می توانید از انتخاب واحد از لینک تاییدیهپس  .5

  سیستم آموزش مجازی شوید.

 

 98-99تقویم ترم تابستانی سال تحصیلی  -1جدول شماره 

 30/4/1399 تا 28/4/1399تاریخ  از انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه فردوسی

 1/5/1399و  31/4/1399در تاریخ  انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاه ها

 4/5/1399 به صورت مجازی شروع كالس ها

 12/6/1399 پایان كالس ها

 14/6/1399 تا 5/6/1399 تاریخ از دروس اساتید  ارزیابی

 19/6/1399تا  15/6/1399از تاریخ  مجازی صورت به امتحانات
 

 

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=3


 

 و شهریه جدول دروس ارایه شده -2جدول شماره 

 شهریه ثابت رشهریه متغی تعداد واحد نام درس ردیف

 2 اسالمي اخالق 1

34
12

50
 

18
44

00
0

 
 2 1انديشه اسالمي  2

 2 2انديشه اسالمي  3

 2 انقالب اسالمي  4

 2 اسالم تاريخ 5

 2 قرآن موضوعي تفسير 6

 2 دانش خانواده و جمعيت 7

 3 1رياضي عمومي  8

55
87

50
 

 3 2رياضي عمومي  9

 4 1فيزيک  10

 3 1فيزيک  11

 3 2فيزيک  12

 4 2فيزيک  13

 3 معادالت ديفرانسيل 14

 3 شيمي عمومي 15

 3 2شيمي عمومي  16

 

 

 دانشجويان گرامي  به نکات زير توجه ويژه اي داشته باشند:  ❖

 ارائه و برگزار مي شود. مجازيبه صورت  صرفا يدروس ترم تابستان -1

معذور   تابستاني ترم دانشجويان بهاز جمله كارت دانشجويي، خوابگاه و ...  از ارائه خدمات رفاهيفردوسي مشهد دانشگاه  -2

 است.

 استفاده نماييد. در سامانه و رشته هاي موجود، دانشکده و رشته، از عنوان دانشکده درصورت عدم وجود نام دانشگاه -3

 بايد داراي امضا، مهر و شماره باشد. ءاسکن نامه دانشگاه مبدا -4



باشد و درصورت انتخاب ساير دروس مسئوليت آن با  مجاز به انتخاب دروس مندرج در نامه دانشگاه مبدا مي فقطدانشجو  -5

 دانشجو است.

 حذف و اضافه ندارد.  ينيمسال تابستان -6

 داده نمي شود.  برگشتپس از ثبت نام و واريز شهريه، شهريه واريزي به هيچ عنوان دقت فرماييد  -7

 

  

 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد                                                                    

 

 


