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 تعداد واحد عنوان دروس عمومی تعداد واحد عنوان دروس عمومی
 2 انقالب اسالمی ایران 1 نظري و عملی – تربیت بدنی 

 2 جمعیت دانش خانواده و 1 عملی -)2تربیت بدنی ( 1ورزش 
1 اندیشه اسالمی  3 فارسی عمومی 2 
 3 زبان عمومی 2 2اندیشه اسالمی 

 2 تفسیر موضوعی قرآن 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم
)فلسفه اخالق(اخالق اسالمی   2   

 

 تعداد واحد عنوان دروس اصلی و پایه تعداد واحد عنوان دروس اصلی و پایه
 3 دیفرانسیل معادالت 2 عددي محاسبات
 3 محاسبه نظریه مبانی 3 1 فیزیک ریاضی
 3 ریاضی علوم مبانی 3 2 فیزیک ریاضی
 2 1 الکترونیک 3 1 تحلیلی مکانیک
 2 انسانی فیزیولوژي 3 2 تحلیلی مکانیک

 2 2 الکتریکی مدارهاي 3 1 احتمال
 3 1فیزیک  شیمی 4 1 فیزیک
 3 2فیزیک  شیمی 4 2 فیزیک

 3 1 الکترومغناطیس 3   1فیزیک عمومی 
 3 1 تجزیه شیمی 3 2 فیزیک عمومی

 3 3 آلی شیمی 3 ریاضی آنالیز
 2 فارسی ادب در حدیث و قرآن تاثیر 3 خطی جبر و ماتریس ها مبانی

 3 1 سازه ها تحلیل 4 1عمومی  ریاضی
 4 1نحو کاربردي  4 2 عمومی ریاضی
 3 1 مصالح مقاومت 3 احتمال مبانی
 3 استاتیک 3 مهندسی ریاضیات
 3 خاك مکانیک 3 1 عمومی شیمی
 3 ) 95 قبل ورودي( کوانتومی شیمی مبانی 3 2 عمومی شیمی
 3 )بعد به 95  ورودي( 3 فیزیک شیمی 3 1 عمومی ریاضی
 3 آمار و احتماالت مهندسی 3 2 عمومی ریاضی

   3 جبر مبانی

».صورت درخواست دانشجویان و به حد نصاب رسیدن، ارائه خواهد شد در و سایر دروس درس مورد نظر حذف خواهد شد حد نصاب نرسیدنبه صورت در  «  
 » .خودداري شودحضوري  بصورت مراجعه از و بودهکلیه مراحل ثبت نام اینترنتی «

 
 .مراجعه نمایید "دروس ارائه شده"بخش  ir.ac.azaruniv.tabestan://httpبه آدرس الکترونیکی  برنامه کالسی و امتحانیجهت اطالع از 

 

 

 عناوین دروس ارائه شده
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 13/04/98لغایت                                            10/04/98  ثبت نام زمان
 24/05/98 پایان کالس ها 15/04/98 شروع کالس ها
 03/06/98 پایان امتحانات 26/05/98 شروع امتحانات

 

     -خیابان آذربایجان -تبریز: به نشانی( پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان : محل تشکیل کالس ها     

 )پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -خیابان ورزش     

 041-34428804) دفتر پردیس(041-34428806) آموزش( : شماره تماس       

 
 

 .اخذ دروس در دوره تابستانی در دو یا چند دانشگاه به طور هم زمان وجود نداردامکان  -1

 .هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است 6دوره تابستانی شامل  -2

 .واحد درسی است و رعایت پیشنیاز به عهده دانشجو می باشد 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی  -3

 .نخواهد داشت) تک درس(ی حذف و اضافه و یا حذف اضطراري دوره تابستان -4

 .اخذ درس با تداخل زمانی کالس یا امتحان مجاز نمی باشد -5

 )به استثناي دانشجویان ترم آخر. (از مجموعه دروس معارف اسالمی اخذ نماید) واحدي 2(دانشجو فقط می تواند یک عنوان درسی  -6

 .چنانچه کالس به حدنصاب نرسد، تشکیل نخواهد شدو کالس هاي درس به صورت حضوري برگزار خواهد شد  -7

 

 ریال 000/100/1     شهریه ثابت

 ریال 000/420 شهریه متغیر هر واحد عمومی
 ریال 000/560 شهریه متغیر هر واحد اصلی و پایه

 ریال 000/800 شهریه متغیر هر واحد عملی

 شهریه دروس

 تقویم آموزشی

 تذکرات مهم



٣ 
 

 
 

اخذ واحدهاي انتخابی دانشجویان مهمان باید براساس معرفینامه دانشگاه مبدأ باشد؛ در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از این امر به  -8
، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدأ در خصوص این  ، جابجایی گونه مسئولیتی در خصوص تغییرعهده متقاضی می باشد و دانشگاه هیچ 

  .مغایرت ندارد

در صورت عدم تشکیل کالس، شهریه پرداختی پس از طی مراحل اداري (شهریه دریافت شده به هیچ عنوان پس داده نمی شود؛  -9
 ).شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.... راف و مسترد می شود و در سایر شرایط مانند عدم مراجعه، انص

 .ساعت، دروس انتخابی توسط سامانه به طور خودکار حذف می شود 24در صورت عدم پرداخت شهریه ظرف مدت  -10

یچ گونه تعهدي در این دوره تابستانی فاقد امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و غذا می باشد و دانشگاه ه -11
 .خصوص ندارد

 

 

 .و مطالعه راهنماي استفاده از سامانه  ir.ac.azaruniv.tabestan://http مراجعه به آدرس الکترونیکی -1

و سپس ایجاد نام ) دانشجویانبراي کلیه (و عکس پرسنلی ) براي دانشجویان سایر دانشگاه ها(تهیه فایل اسکن شده فرم مهمانی  -2
 .کاربري در سامانه و تکمیل مراحل ثبت نام و نهایتاً انتخاب واحد و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی

به  12/05/98حداکثر تا تاریخ ، دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها بایستی اصل فرم مهمانی خود را پس از شروع کالس ها  -3
 .مایندآموزش پردیس تحویل ن

 و جهت ثبت نام به آدرس الکترونیکی  ir.ac.azaruniv.wwwبراي کسب اطالعات بیشتر به اطالعیه هاي بعدي مندرج در وب سایت دانشگاه به نشانی  -
ir.ac.azaruniv.tabestan://http مراجعه نمائید. 

 

 دانشگاه زشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت آمو

 مراحل نام نویسی و مدارك الزم


