
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان برنامه تاريخ شروع  تاريخ پايان 

90/04/1140  04/04/1140  1 (  webانتخاب واحد به تفكيك رشته )تحت  

_________ 11/04/1140  2 شروع سال تحصيلي    

20/50/1401  ۳ پايان كالس ها _________ 

29/50/1401  22/50/1401  4 شروع و پايان امتحانات  

 

 جهت فعال شدن سيستم انتخاب واحد ضروري است دانشجو شهريه خود را پرداخت نمايد. جهت اطالع از   -1

 درپروفايل شخصي خود مراجعه نماييد. سامانه امور مالي موسسهمبلغ شهريه هررشته و نحوه پرداخت آن به 

پذيرد و پس از آن امكان انتخاب انتخاب واحد فقط از طريق سايت اينترنتي و فقط در زمان هاي ذكر شده انجام مي  -2

 واحد وجود ندارد. 

 باشد. هاي مذكور بر عهده دانشجو ميتمامي عواقب ناشي از عدم انتخاب واحد در زمان -3

 گرفته و از برنامه كالسي خود آگاه باشيد.پس از انتخاب واحد حتماً از تاييديه انتخاب واحد خود پرينت  -4

توانند با تعهد كتبي باشند تا مشخص شدن مجوز كميسيون موارد خاص ميترم مشروط مي ۳و يا  2دانشجوياني كه  -5

 بصورت مشروط انتخاب واحد نمايند.     

 م از همكاري شما دانشجويان گرامي در انجام امور آموزشي سپاسگزاري         

سه گنجنامه      آموزش موس  

هم 
ت م

را
ذك

 ت
            

1400 -1401سال تحصيلي تابستان  تقويم آموزشي نيمسال   

مي باشد  1401 شروع كالس ها از تاريخ ياردهم تير ماه  



 

 

 

 

 

 

 

دیفر   ئه شدهدروس ارا  تعداد واحد   

حد وا  2 2اسالمی  اندیشه    –  1اندیشه اسالمی     1 

حد وا  2  2 انقالب اسالمی  

حد وا  2  3 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  

حد وا  2 وضوعی قرآن تفسیر م   4 

حد وا  2  5 دانش خانواده و جمعیت  

حد وا  2  6 فارسی عمومی  

حد وا  3  7 زبان خارجه عمومی  

حد وا  3  8 مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن 

حد وا  3 2حسابداری  اصول    –  1اصول حسابداری     9 

حد وا  3 ابرسی حس   10 

حد وا  3 اد خرد صاقت   11 

حد وا  3 الناقتصاد ک   12 

حد وا  3 2و کاربرد آن در مدیریت ریاضیات   – 1یات و کاربرد آن در مدیریتریاض   13 

حد وا  3 2مالی  مدیریت    –  1مدیریت مالی     14 

حد وا  2 انی راهنما و مشاوره مب   15 

حد وا  2 2روانشناسی تحولی    -1اسی تحولی  روانش   16 

حد وا  2  17 فیزیولوژی اعصاب و غدد  

حد وا  2 انشناسی تربیتی رو   18 

حد وا  2/3 ن ها شناسی سازماجامعه    –مبانی جامعه شناسی     91  

د حوا  3 تحقیق   روش   20 


