
 

 بسمه تعالی

 79-79سال تحصیلی  آغازاطالعیه 

 دانشگاه، ، به اطالع دانشجویان می رساند برابر مصوبات شورای آموزشیو آرزوی توفیق من تبریک آغاز سال تحصیلیض

تقویم آموزشی نیمسال اول بصورت زیر می باشد. لطفاً بر اساس تقویم نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام 

 نموده و از درخواست امور آموزشی خارج از تقویم اجتناب نمایید. 

نت آموزشی و توسط معاوتشکیل  91/6/16از تاریخ کالسهای درسی بر اساس برنامه ریزی انجام شده اضافه می گردد 

بر عهده دانشجویان خواهد  در ابتدا و انتهای نیمسال عواقب عدم شرکت در کالسها دانشگاه کنترل می گردد. بدیهی است

 بود.

 

 اداره کل امور آموزشی دانشگا

  



 

 تاریخ انتخاب واحد

 و قبل از آن 69دانشجویان ورودی  11/6/66شنبه 

 69دانشجویان ورودی  19/6/66یک شنبه 

 69دانشجویان ورودی  19/6/66دوشنبه 

 69دانشجویان ورودی  19/6/66سه شنبه 

 تمامی ورودی ها 19/6/66چهارشنبه 

 16/6/66شنبه  هاشروع کالس

 92/6/66لغایت  99/6/66شنبه  حذف و اضافه

 96/6/66تا تاریخ  درسحذف تک

 96/6/66شنبه چهارتا   11/6/66 شنبه  از پایان نيمسالارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 

 6/11/66چهارشنبه  هاپایان کالس

 99/11/66  چهار شنبه لغایت  19/11/66شنبه  ارزشيابی اعضاء هيأت علمی توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده

 

 :امتحانات اریخ ت

 ساعت  

 روز                    
 91/19تا  91/12 91/19تا  91/19 19-11 1 -11

 زبان عمومی __ 16/11/66شنبه 

 دروس گرایش آشنایی با منابع اسالمی  دروس گرایش تاریخ

 تاریخ تحليلی صدر اسالم-تاریخ امامت

 

 تفسير موضوعی قرآن

 تفسير موضوعی نهج البالغه

 12/11/66یکشنبه 

 گرایش انقالب اسالمیدروس  دروس گرایش اخالق دروس گرایش مبانی نظری اسالم

 1اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم

 9اندیشه اسالمی 

حقوق اجتماعی و سياسی در 

 اسالم

)اخالق آیين زندگی-فلسفه اخالق-اخالق اسالمی

 کاربردی(

 عرفان عملی اسالم

 اندیشه سياسی امام خمينی )ره( -انقالب اسالمی ایران

 آشنایی با دفاع مقدس-آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی

 11/11/66دوشنبه 
دانش خانواده و 

 جمعيت
 فارسی عمومی - فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 - - فيزیک و فيزیک عمومی - 91/11/66پنجشنبه 

   ریاضيات و ریاضی عمومی  99/11/66دوشنبه 

 پایان امتحانات 9/11/66شنبه دو  

 آخرین مهلت ورود نمرات پایان نيمسال   19/11/66شنبه  پنج

 تذکر:

 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید دروس نیمسال توسط دانشجو می باشد .  -1

 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال الزامی است .  -2

 .پرتال ساماندهی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر استنقل و انتقال فقط از طریق -3

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

 

 اداره کل امور آموزشی دانشگاه

  دانشگاه ايالم 79-79سال تحصيلی  اولنيمسال تقويم  

 


