
 

 

 

 " 0011پیش ثبت نام ترم تابستان  "

 "واحد دختران "

 دانشجویان عزیز : 

از آنجا که تشکیل هر کالس مستلزم ثبت ، واحد درسی در عناوین ذیل ارائه خواهد داد  6حداکثر برای هر دانشجو  0011دانشگاه در تابستان          

متقاضیان باید تا تاریخ  ،دارد  موافقت مدیران محترم گروهها را نیاز علیغیر از مجموعه ف نام و رعایت حد نصاب الزم خواهد بود و برای ارئه دروس

بدیهی است این افراد  ثبت نمایند .واحد(  6) حداکثر ( در لیست دروس مورد نظر  پیش ثبت نامنام خود را )  از طریق سایت 01/10/0011

 قرار خواهند داشت.ثبت نام قطعی با توجه به محدودیت پذیرش ) یک کالس از هر درس( در الویت 

 

تعداد  کد

 واحد

 نام درس

 تفسیرموضوعی قرآن 2 000

 فلسفه اخالق 2 000

 تاریخ فرهنگ و تمدن 2 001

2اندیشه اسالمی  2 000  

 آشنایی با قانون اساسی 2 001

0ورزش  0 001  

 تربیت بدنی  0 001

 دانش خانواده و جمعیت 2 001

 تذکرات مهم

و و امتحانات هفته اول شهریور ماه بوده تمامی کالسها در ملزم به شرکت  و دانشجو  آغاز بصورت مجازی از هفته آخر تیرماهکالسها  -0

 .  بود خواهدحضوری 

 ) از طریق ایمیل ( دیگر باید صرفا به مدیر گروه مربوط داده شود.هر گونه پیشنهاد جدید دانشجویان برای ارائه دروس  -0

 .نمائید پیامک  31112310111133را به شماره دانشجویی و کد درس های مورد نظر  نام  جهت پیش ثبت -1

. در صورت گرددر کد )،( درج و بین ه نمایدارسال با پیامک  درخواستی را کدهای دروس ، واحد 6 حداکثر میزان بهمی تواند  دانشجو هر -0

                 (   1603006111، 006،001،002مثال   )    . خواهد شدتکراری درخواست دانشجو حذف  ارسال پیام

هر دانشجو میتواند حداکثر دو درس از گروه معارف را اخذ نماید.) گروه معارف شامل : تفسیر موضوعی قرآن ، فلسفه اخالق ، تاریخ فرهنگ  -1

 (2اندیشه  ، آشنایی با قانون اساسی ،

  .شد خواهد اعالم متعاقباً کالسها تشکیل و قطعی نام ثبت برای تکمیلی اطالعیه -1

 واحد آموزش

10/10/0011 


