به نام خدا

اطالعیه برگساری ترم تابستاى  69-69در دانشگاه علن و فرهنگ
بِ اطالع داًشجَیاى هحتشم هیسساًذ ،داًشگاُ علن ٍ فشٌّگ بش اساس تقَین آهَصشی ٍ
اجشایی ریل دس تشم تابستاى  99-99اقذام بِ اسائِ دسٍس عوَهی  ،آصهایشگاّی ً ،وَدُ
است.
کلیه کالس ها در ساختواى هرکسی دانشگاه علن و فرهنگ واقع در بلوار اشرفی اصفهانی – نرسیده به پل اتوباىهوت -خیاباى شهید قووشی -کوچه بهار برگسار هی گردد.

تقَین آهَصشی تشم تابستاى
اًتخاب ٍاحذ

 69/4/12لغایت 69/4/11

ضرٍع کالسْا

69/4/14

پایاى کالسْا

69/29/21

ضرٍع اهتحاًات

69/29/24

پایاى اهتحاًات

69/9/26

فْشست دسٍس عوَهی اسائِ شذُ
زباى پیص داًطگاّی
زباى خارجی
اًقالب اسالهی
اخالق اسالهی( هباًی ٍ هفاّین)
تفسیر هَضَعی قراى
اخالق هٌْذسی(ٍیصُ داًطجَیاى فٌی هٌْذسی)

داًص خاًَادُ ٍ جوعیت
تاریخ تحلیلی صذر اسالم
زباى فارسی
تربیت بذًی (تربیت بذًی)2
ٍرزش  ( 2تربیت بذًی) 1
اًذیطِ اسالهی 1 ٍ2

فهرست دروس آزهایشگاهی ارائه شده

آزهایطگاُ هذار الکتریکی

آزهایطگاُ هذار هٌطقی

آزهایطگاُ هذار الکترًٍیکی

آز هعواری کاهپیَتر

آز هکاًیک خاک

آز تکٌَلَشی بتي

گارگاُ برق

آز اًذازُ گیری ٍ هذار

آز الکترًٍیک

آز الکترًٍیک 3

آز هاضیٌْای الکتریکی 2

آز سیستن ّای دیجیتال 2

آز ریس پردازًذُ

آز سیستن ّای دیجیتال 1

آز تکٌیک پالس

آز هذار هخابراتی

آز سیستن ّای کٌترل خطی

دسٍس كاسآهَصي ،طشح ٍ سسالِ ًْایی ٍ پشٍژُ كاسشٌاسی پیَستِ ٍ ًاپیَستِ ّوچَىسٌَات قبل هخصَص داًشجَیاى داًشگاُ علن ٍ فشٌّگ اسائِ خَاّذ شذ.
بشابش آییي ًاهِ آهَصشی دٍسُ ّاي كاسشٌاسی ٍ كاسشٌاسی ًاپیَستِ  ،داًشجَیاى دسطَل دٍساى تحصیل هی تَاًٌذ دس دٍسُ تابستاى تا سقف ٍ 9احذ ٍ داًشججَیاى دس شجش
فاسغ التحصیلی تا سقف ٍ 8احذ اخز ًوایٌذ.
شْشیِ دٍسُ تابستاى شاهل شْشیِ هتغیش دسٍس ٍ  %90شْشیِ ثابت هی باشذ.داًشجَیاى هتقاضی بصَست هیْواى هیتَاًٌذ اص تاسیخ  7تیش لغایت  20تیش هاُ جْت اسائِهعشفی ًاهِ ٍ فْشست دسٍس هَسد تاییذ داًشگاُ هحل تحصیل ،بِ گشٍُ عوَهی
هشاجعِ ًوایٌذ.
آدسس سایت داًشگاُwww.usc.ac.ir :

اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399/03/31

