
 به نام خدا 

 ( 1401)تابستان سال  1401-1400سال تحصیلی  یترم تابستانبرگزاری اطالعیه 

 "مشهد دانشجویان دانشگاه فردوسی ویژه "

تابستانی    نیمسال   قالب  در  را  دروسی   دانشگاه  این  رساند،  می  فردوسی مشهد   دانشگاه  دانشجویان   اطالع   به 

   .نمایدمی   ه ارائ صورت مجازی به و   ذیلبه شرح  جاری( )تابستان سال  1401-1400 سال تحصیلی 

مهمان   • به صورت  ها  دانشگاه  سایر  دانشجویان  پذیرش  از  تابستان سال جاری  در  دانشگاه  این 

 معذور است. 

 . برگزار خواهد شدامتحانات به صورت حضوری و   مجازی کالسها به صورت  •

به پرتال    با مراجعه  باید  انتخاب واحد را در تاریخ های اعالم  جویی،  دانشدانشجویان گرامی  فرآیند 

 شده تکمیل نمایند.  

 انتخاب واحد دانشجو مستلزم پیش انتخاب از طریق دانشکده محل تحصیل دانشجو می باشد. 

لغ نهایی شهریه  مب  ، از طریق لینک کارنامه مالی  ،پس از انتخاب دروس  باید دانشجو  الزم به ذکر است  

 ید.  ریه خود اقدام نماو از طریق لینک پرداخت الکترونیک نسبت به پرداخت شه  خود را مشاهده

 .می باشد 1401-1402اول قبل از انتخاب واحد نیمسال پرداخت شهریه تا  مهلت •

 

 1400-1401تقویم ترم تابستانی سال تحصیلی  -1جدول شماره 

 22/4/1401  تا  20/4/1401تاریخ  از دانشجویان دانشگاه فردوسی انتخاب واحد  

 1/5/1401 به صورت مجازی  شروع کالس ها

 9/6/1401 پایان کالس ها 

 6/1401/ 10 تا  2/6/1401  تاریخ از دروس  اساتید   ارزیابی

 16/6/1401تا  12/6/1401از تاریخ   حضوری  صورت  به  امتحانات

 

 

 

 



 1400-1401ترم تابستانی سال تحصیلی -2جدول شماره 

 ترم تابستانی  شهریه ثابت هر واحد درسی   شهریه متغییر تعداد واحد  نام درس  دانشکده ردیف 

1 

 دانشکده مهندسی 

 3 1فیزیک 

 علوم انسانی  رشته های

 : و علوم ریاضی

 670.000 

 

 ها :   رشتهسایر 

 710.000 

 :علوم انسانی و علوم ریاضی رشته های

2.060.000 

 

 : به جز دامپزشکی رشته هاسایر 

2.330.000 

 

 :دامپزشکیعمومی  کتری د

4.470.000 

 3 2فیزیک  2

 4 2فیزیک  3

 3 1ریاضی  4

 3 2ریاضی  5

 3 معادالت دیفرانسیل  6

7 

 دانشکده علوم 

 4 1ریاضی 

 رشته های

علوم ریاضی :  علوم انسانی و 

670.000 

 

 :   رشته هاسایر 

710.000 

 :و علوم ریاضی علوم انسانیرشته های 

2.060.000 

 

 :  ها به جز دامپزشکی رشتهسایر 

 2.330.000 

 

 دامپزشکی:  عمومی دکتری

4.470.000 

 4 2ریاضی  

 4 1فیزیک  9

 4 2فیزیک  10

 3 معادالت دیفرانسیل  11

12 

 دانشکده ادبیات 

 و علوم انسانی 

 3 فارسی عمومی
 به جز رشته هاتمامی 

 :دامپزشکیدکتری عمومی 

430.000 

 

 

 دامپزشکی:  عمومی دکتری

420.000 

 :علوم انسانی و علوم ریاضی رشته های

2.060.000 

 

 : به جز دامپزشکی رشته هاسایر 

2.330.000 

 

 دامپزشکی:  عمومی دکتری

 4.470.000 

 3 زبان عمومی  13

 

 دانشجویان گرامی  به نکات زیر توجه ویژه داشته باشند:   ❖

معذور      تابستانی   ترم  دانشجویان  بهاز جمله  خوابگاه و ...    از ارائه خدمات رفاهیفردوسی مشهد  دانشگاه   -1

 است.

 ندارد.  وجود حذف و اضافه امکان  ی نیمسال تابستاندر  -2

 داده نمی شود.    برگشتپس از ثبت نام و واریز شهریه، شهریه واریزی به هیچ عنوان  -3

خود، از دروس  محل تحصیل  دانشجویان دانشگاه فردوسی می توانند بدون در نظر گرفتن دانشکده   -4

 نمایند. واحد اب اعالم شده در دانشکده های فوق الذکر انتخ

 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد                                            


