
  

  انتخاب واحد

  و قبل از آن 90ورودي   15/6/93شنبــه      

  91ورودي   16/6/93يكشنبه     

  92ورودي   17/6/93دوشنبه     

  كليه دانشجويان  20/6/93لغايت پنج شنبه  6/93/ 18 شنبهسه 

  22/6/93  شنبه  هاشروع كالس

  1/7/93شنبه سه و  31/6/93شنبه دو  تاييديه انتخاب واحد

  6/7/93و يك شنبه  5/7/93شنبه   و اضافه حذف

   26/9/93چهارشنبه لغايت   درسحذف تك

  ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان

  و دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال

  26/9/93شنبه  چهارلغايت   15/9/93شنبه 

  10/10/93چهارشنبه   هاپايان كالس

  93-94شجويان در نيمسال دوم سال تحصيليروز پس از انتخاب واحد دان 10 لغايت 27/10/93 شنبه  آموزشي دانشكده مدير گروه و معاون ارزشيابي اعضاء هيأت علمي توسط

  

  

  و پايه:امتحانات دروس عمومي 

  ساعت  

  روز                    

10- 8  12-10  4-2   6-4  

  13/10/93شنبه  

  

  

  رياضي و رياضي عمومي

  زبان عمومي  -  14/10/93يك شنبه 

  تاريخ اسالم دروس گرايش

  

  دروس گرايش  آشنايي با منابع اسالمي

  

  تاريخ تحليلي صدر اسالم -تاريخ امامت

   تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

  تفسير موضوعي قرآن

  تفسير موضوعي نهج البالغه

  15/10/93دوشنبه 

  دروس گرايش اخالق  دروس گرايش مباني نظري اسالم

  گرايش انقالب اسالميدروس 

  

  1انديشه اسالمي 

  انسان در اسالم

  2انديشه اسالمي 

  حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

  عرفان عملي اسالم - فلسفه اخالق-اخالق اسالمي

  اخالق خانواده-(اخالق كاربردي)آيين زندگي

  

  آشنايي با دفاع مقدس-انقالب اسالمي ايران

  انديشه سياسي امام خميني (ره)-اسالميآشنايي با قانون اساسي جمهوري 

  فارسي عمومي    فرهنگ و تمدن اسالم و ايران  دانش خانواده و جمعيت  16/10/93سه شنبه 

      فيزيك و فيزيك عمومي    17/10/93چهار شنبه 

  امتحانات دروس تخصصي :

  27/10/93لغايت  شنبه 18/10/93شنبه پنج

  7/11/93 سه شنبهآخرين مهلت ورود نمرات پايان نيمسال  لغايت  

  تذكر:

  دريافت كارت ورود به جلسه آزمون منوط به تكميل فرم ارزشيابي اساتيد دروس نيمسال توسط دانشجو مي باشد .  -1

  دريافت كارت ورود به جلسه آزمون جهت شركت در امتحانات پايان نيمسال الزامي است .  - 2

  و انتقال فقط از طريق پرتال ساماندهي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان پذير است. نقل-3

  باشد.تبعات ناشي از عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به عهده شخص دانشجو مي-4

  اداره كل امور آموزشي دانشگاه

  

        ايالمايالمايالمايالم    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه 93-94سال تحصيلي سال تحصيلي سال تحصيلي سال تحصيلي نيمسال اول تقويم آموزشي تقويم آموزشي تقويم آموزشي تقويم آموزشي 

 

 


