
 

 بسمه تعالی

  

 دانشگاه ایالم 1395زمانبندی ، مقررات و ضوابط انتخاب واحد ترم تابستان 

 94-95بدینوسیله به  اطالع دانشجویان محترم می رساند ترم تابستانی سال تحصیلی      

زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه خواهد شد کلیه دانشجویان 

وابسته به وزرات علوم تحقیقات و فناوری و وزرات بهداشت درمان و آموزش دانشگاههای 

 پزشکی کشور در صورت تمایل مجاز به شرکت هستند.

به کلیه ضوابط و مقررات ترم تابستانی که به شرح ذیل می باشد  "دانشجویان گرامی لطفا

 ضی استتوجه فرمایید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور بعهده متقا

در  15/4/95لغایت  2/4/95به صورت حضوری از تاریخ  "ثبت نام ترم تابستان صرفا-1

 محل آموزش دانشکده علوم پایه )آقای مهدی زاده ( می باشد. 

 واحد می باشد 6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان -2

 حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست. -3

جعه ،انصراف یا حذف دروس انتخاب شده به هردلیلی توسط دانشجو در صورت عدم مرا -4

 شهریه واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نیست.

اخذ دروس با تداخل کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد -5

 بود.

 کلیه کالسها بصورت حضوری است.-6

 ر نظر گرفتن زمان امتحانات استهفته بدون د 6طول دوره ترم تابستان -7



 4ساعت درهفته و دروس  6ساعت در هفته ، دروس سه واحدی  4واحدی  2دروس -8

 ساعت در هفته تشکیل خواهند شد. 8واحدی 

دانشگاه در ترم تابستان از ارائه خدمات رفاهی شامل غذا، خوابگاه و استفاده از کتابخانه -9

 رائه به شکل خودگردان می باشد (به دانشجویان معذور است )در صورت ا

در صورتی که درس یا دروس از سوی آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حد نصاب  -10

الزم حذف شود، شهریه پرداختی با تایید مدیر ترم تابستانی و پس از طی مراحل اداری 

 توسط امور مالی قابل عودت خواهد بود.

( ضروری است قبل از ورود به دانشگاه ایالم جهت دانشجویان سایر دانشگاهها )میهمان  -11

ثبت نام نسبت به دریافت فرم مهمانی که در آن عنوان درس ،تعداد واحد درسی ,شماره 

نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت آموزش دانشگاه مبدا رسیده است ودر فرم 

 های مذکور قید می شود ، اقدام  نمایید.

هرگونه مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو به معرفی نامه الصاقی در صورت  -12

عواقب آن بعهده دانشجو است و دانشگاه ایالم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر 

واحد،تغییر نام درس ،جابجایی،حذف و مکاتبه با دانشگاه مبداء در خصوص این مغایرت و 

 یا عودت شهریه ندارد.

نه مغایرتی در مشخصات ثبت شده ، رشته تحصیلی و حتی نام دانشگاه در صورت هر گو-13

مبداء عواقب بعدی به عهده دانشجو است ودانشگاه مسئولیتی نسبت به تصحیح و ارسال 

 مجدد نمرات ندارد.

پرداخت شهریه بصورت حضوری در روزهای ثبت نام توسط خود دانشجو انجام می شود و -14

امور مالی ،انتخاب واحد در امور رایانه دانشگاه انجام می گردد و پس از تایید پرداخت توسط 

 دانشجو الزم است جهت اطالع از ثبت واحدهای انتخابی مورد نظر، اطمینان حاصل کند.



دانشجویان برای اطالع از محل تشکیل کالسها براساس گروه بندی انجام شده در برنامه -15

 کده علوم پایه مراجعه نمایند.درسی ، هفتگی و امتحانی به آموزش دانش

نفر بوده ، اگر تعداد دانشجویان کمتر از حد  15حد نصاب الزم جهت تشکیل کالس  -16

نصاب بوده و درصورتی که دانشجویان تمایل به پرداخت هزینه تعداد کسری نفرات باشند ، 

 ارایه آن درس بالمانع است.

داخلی  08432234850-57جهت هرگونه اطاالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  -17

284  

 آقای مهدی زاده آموزش علوم پایه تماس حاصل فرمایید.

 94-95تقویم آموزشی ترم تابستان 

 15/4/95لغایت  2/4/95نام و انتخاب واحد : ثبت   

 16/4/95شروع کالسها :   

 22/5/95پایان کالسها :   

 23/5/95شروع امتحانات :   

 27/5/95پایان امتحانات :   

 به بعد 10/6/95تاریخ ارسال نمرات به دانشگاههای مبداء : از تاریخ   
 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعیه ترم تابستان دانشگاه ایالم

 دروس ارایه شده 

 تعداد واحد نام درس ردیف تعداد واحد نام درس ردیف

 دروس پایه  دروس عمومی  

 3 1 اتریاضی 1 2 تفسیر موضوعی قرآن 1

 3 2 اتریاضی 2 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 2

 4 1ریاضی عمومی 3 2 )برادران(1اندیشه اسالمی  3

 4 2ریاضی عمومی  4 2 )برادران(2اندیشه اسالمی  4

 3 ریاضیات پایه 5 2 )خواهران(1اندیشه اسالمی  5

 3 فیزیک عمومی 6 2 )خواهران(2اندیشه اسالمی  6

 3 1فیزیک پایه  7 2 تاریخ امامت 7

 3 2فیزیک پایه  8 2 تاریخ تحیلی صدر اسالم 8

 4 1فیزیک پایه  9 2 اخالق اسالمی 9

 4 2فیزیک پایه  10 2 آیین زندگی 10

 انقالب اسالمی ایران 11

 )برادران(

 3 شیمی عمومی 11 2

انقالب اسالمی  12

 (خواهران)ایران

 3 1عمومی  شیمی 12 2

فرهنگ و تمدن اسالم و  13

 ایران

 3 2شیمی عمومی  13 2

  1آمار کاربرد آن در مدیرت  14 2 دانش خانواده و جمعیت 14

  2آمار کاربرد آن در مدیرت  15 3 فارسی عمومی 15

 3 آمار و احتماالت مهندسی 16 3 زبان عمومی 16

 3 معادالت دیفرانسیل 17 1 تربیت بدنی  17

مبانی کامپیوتر و برنامه  18 1 1ورزش  18

 نویسی

3 

 3 ریاضی مهندسی  19   
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 ترم تابستان دانشگاه ایالم

 ه شده دروس ارائ

تعداد  نام درس ردیف

 واحد
تعداد  نام درس ردیف

 واحد
تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 دروس تخصصی 
 

 2 متره و برآورد 67 3 ریاضیات گسسته  34 3 1شیمی آلی  1

 2 هیدرولیک انهار 68 2 هیدرولوژی مهندسی 35 3 2شیمی آلی  2

 4 1اصول حسابداری 69 3 1عملیات واحد 36 3 3شیمی آلی  3

 4 2حسابداریاصول  70 3 2عملیات واحد  37 3 1شیمی تجزیه  4

 4 3اصول حسابداری 71 2 محاسبات عددی  38 3 شیمی تجزیه مهندسی 5

 3 مبانی فقهی اقتصاد اسالم 72 3 1الکترونیک  39 2 2شیمی تجزیه 6

 3 1مدیریت مالی  73 3 1مدارهای الکتریکی  40 3 شیمی تجزیه دستگاهی 7

 3 2مالی مدیریت  74 3 2مدارهای الکتریکی  41 4 1فیزیک جدید 8

 3 نظام های اقتصادی 75 3 نظریه زبان ها و ماشین ها 42 3 ترمودینامیک  9

 4 1اقتصاد خرد 76 3 1ماشین های الکتریکی  43 3 مکانیک سیاالت 10

 4 2اقتصاد خرد 77 3 3ماشین های الکتریکی  44 3 1فیزیک هسته ای  11

 3 1حسابداری پیشرفته   78 3 1بررسی سیتم های قدرت  45 3 مبانی جبر  12

 3 2حسابداری پیشرفته   79 3 2بررسی سیتم های قدرت  46 4 1مکانیک کوانتوم 13

 3 1حسابداری صنعتی  80 3 طراحی الگوریتم ها 47 3 مکانیک خاک  14

 3 2حسابداری صنعتی  81 3 مدارهای منطقی  48 3 مبانی نظری معماری  15

 3 پول وارز وبانکداری 82 3 1انتقال حرارت  49 3 تجزیه و تحلیل سیستم ها  16

 3 سیستم های اطالعاتی مدیریت 83 2 زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی 50 3 ساختمان داده ها  17

  1تحقیق در عملیات  84 3 معماری کامپیوتر 51 3 استاتیک  18

 3 2تحقسق در عملیات  85 3 1تحلیل سازه ها  52 2 مهندسی پی 19

 4 1اقتصاد کالن  86 4 سنتیک وطرح راکتور 53 3 1مقاومت مصالح  20

 3 کارآفرینی 87 1 متره و برآورد پروژه 54 3 2مقاومت مصالح  21

 3 روشهای آماری 88 3 مبانی ماتریس و جبر خطی 55 4 ترمودینامیک)فیزیک( 22

 4 2اقتصاد کالن  89 3 آنالیز ریاضی 56 3 اصول مهندسی صنایع غذایی 23

 2 زبان تخصصی برق 90 2 2شیمی مواد عذایی 57 3 مدیریت تولید 24

 3 مخابرات 91 2 سمینار مالی 58 3 2ریاضی فیزیک  25

 3 2سازه های بتون  92 2 2علوم بالغت  59 3 مقدمات مهندسی نفت 26

 2 2سازه های فوالدی  93 3 مالیه بین الملل 60 3 تجارت بین الملل 27



 3 اقتصاد ریاضی 94 3 اقتصاد ایران 61 3 طرح های اقتصادیارزیابی  28

 1 کاربرد طیف 95 3 مبانی آنالیز ریاضی 62 2 2شیمی معدنی 29

 3 مساعی ونقشه برداری 96 2 مرصاد العباد 63 3 هوش مصنوعی 30

 3 مبانی انالیز عددی 97 2 1ساختمان  64 2 مقاومت مصالح 31

 2 ایستایی 98 3 فیزیک حالت جامد 65 2 زبان تخصصی فیزیک 32

    3 الکترومغناطیس 66 3 1فیزیک حالت جامد 33
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