
 دانشگاه صنعتی ارومیه کلیه مقاطع  1401-1402سالتحصیلی  اول اطالعیه انتخاب واحذ نیمسال

 

داًطگبُ  1401-1402سبلتحػیلی  اٍل ثِ اطالع داًطجَیبى هحتشم هی سسبًذ کِ تقَین اًتخبة ٍاحذ ًیوسبل 

 ی هی ثبضذ.تثشای کلیِ هقبطع تحػیلی ثِ ضشح صیش ٍ ثِ غَست ایٌتشً  طجق تقَین آهَصضی هػَة اسٍهیِ غٌعتی

 تبسیخ اًتخبة ٍاحذ سٍص اًتخبة ٍاحذ سبل ٍسٍد

 22/00/1401 یکطٌجِ ٍ هبقجل آى 89ٍسٍدیْبی 

 29/00/1401 ضٌجِدٍ 88ٍسٍدیْبی 

 28/00/1401 ضٌجِ سِ 1400ٍسٍدیْبی 

 30/00/1401 چْبسضٌجِ  دسٍس عوَهی ٍ هعبسف

 30/00/1401 چْبسضٌجِ  توبم ٍسٍدیْب

 

 خَاٌّذ ضذ.فعبل     30/00/1401 دسٍس هطتشک ٍ عوَهی دس تبسیخ 

  به صورت مجاسی بزگشار خواهذ شذ.کالسها   06/07/1401لغایت  02/07/1401هفته اول اس تاریخ 

  خَاّذ ثَد. 30/00/1401ضشٍع کالسْب اص تبسیخ 

  ُخَاّذ ثَد. 00/02/1401 لغبیت 04/02/1401حزف ٍ اضبفِ دس ثبص 

 

دسس اضبفِ خَاّذ ثَد.  سیستن   2دسس حزف ٍ  2: حذاکثش تعذاد دسس دس ثبصُ حزف ٍ اضبفِ 1تذکز 

دسس سا ثِ داًطجَ ًخَاّذ داد. ثٌبثشایي، دس ایبم اًتخبة ٍاحذ دس اًتخبة  2سوب اجبص ُ اخز یب حزف ثیص اص 

 دسٍس دقت کبفی داضتِ ثبضیذ.

اص  نبایذ: داًطجَیبى داًطکذُ ّبی فٌبٍسیْبی غٌعتی، اًشطیْبی تجذیذ پزیش ٍ هحیط صیست 2تذکز

داًطکذُ فٌی هٌْذسی خَی دسسی اخز کٌٌذ. دسغَست اخز ثعذ اص ایبم حزف ٍ اضبفِ گضاسش گیشی تَسط 

لیِ اًجبم ٍ کلیِ دسٍس اخز ضذُ ثب داًطکذُ فٌی هٌْذسی خَی حزف خَاّذ ضذ. ّوچٌیي کداًطکذُ ّب 

 -آصهبیطگبّی -هعبسف -عوَهی -پبیِ -تخػػی -دسٍس )اغلی نبایذ داًطجَیبى داًطکذُ فٌی هٌْذسی خَی

 عولی( خَد سا اص داًطگبُ غٌعتی اسٍهیِ اخز کٌٌذ.

ضشٍع هی ضًَذ ٍ ثبیذ ثب  ایي کذّب  44: کلیِ دسٍس عوَهی ٍ هعبسف داًطگبُ غٌعتی اسٍهیِ  ثب کذ 3تذکز

کِ هختع داًطجَیبى داًطکذُ فٌی ٍ  0000ت اخز دسس عوَهی یب هعبسف ثب کذ دسٍس اخز ضًَذ دس غَس

 هٌْذسی خَی هی ثبضذ، دسٍس اخز ضذُ تَسط اداسُ آهَصش حزف خَاّذ ضذ.

دس سیستن سوب  820002ٍ  820001داًطگبُ غٌعتی اسٍهیِ ثب کذ  1دسٍس تشثیت ثذًی ٍ ٍسصش :4تذکز 

ذُ ّبی فٌبٍسیْبی غٌعتی، اًشطیْبی تجذیذ پزیش ٍ هحیط صیست ثبیذ ثب تعشیف ضذُ است ٍ کلیِ داًطجَیبى داًطک



کذّبی فَق الزکش دسٍس هزکَس سا اخز کٌٌذ. دس غَست اخز دسٍس هزکَس  اص داًطکذُ خَی دسٍس اًتخبثی 

 داًطجَ اص اًتخبة ٍاحذ حزف خَاّذ ضذ.

 

 معارفلیست دروس                                                     

 

 

: لیست دسٍس هعبسف طجق جذٍل هطشٍحِ ریل هی ثبضذ. داًطجَ دس غَست اخز دسس اًذیطِ 5تذکز 

سا اخز کٌذ چَى ایي دٍ دسس ّن  حقَق اجتواعی ٍ سیاسی در اسالمًوی تَاًذ دسس اًسبى دس اسالم  یب  2اسالهی 

 اسص هی ثبضذ.

: داًطجَ دس یک ًیوسبل حذاکثش یک دسس هی تَاًذ اص گشٍُ هعبسف اخز کٌذ، دس غَست اخز ثیص 6تذکز 

 اص یک دسس دسس دٍم تَسط اداسُ آهَصش حزف خَاّذ ضذ. 

 سا ثب ّن اخز کٌذ. 2ٍ اًذیطِ  1: داًطجَ ًوی تَاًذ دس یک ًیوسبل ّوضهبى دسس اًذیطِ 7تذکز

هی ثبیست، ثب هشاجعِ ثِ سبهبًِ سجبد  ًسجت     ثبس 3غَست داضتي هطشٍطی : کلیِ داًطجَیبى دس  8تذکز          

دس غَست عذم هشاجعِ، هسئَلیت عَاقت احتوبلی  ثِ اخز هجَص اداهِ تحػیل اص کویسیَى هَاسد خبظ اقذام ًوبیٌذ.

 خَاّذ ثَد. ثب داًطجَ

ثب هشاجعِ ثِ سبهبًِ سجبد ًسجت  011هی ثبیست ثشای توذیذ سٌَات تشم  80: کلیِ داًطجَیبى ٍسٍدی 9تذکز      

. دس غَست عذم هشاجعِ، هسئَلیت عَاقت احتوبلی ثب ثِ اخز هجَص اص کویسیَى هَاسد خبظ داًطگبُ اقذام ًوبیٌذ

 خَاّذ ثَد. داًطجَ

 آموسشی و تحصیالت تکمیلی مذیزیت                                                                                   

 درس هم ارز عنوان درس ف

 - 1اًدیشِ اسالهی  1

 حقَق اجتواعی ٍ سیاسی در اسالم -اًساى در اسالم  2اًدیشِ اسالهی  2

 -اخالق خاًَادُ -آییي زًدگی)اخالق کاربردی( -اخالق اسالهی)هباًی ٍ هفاّین( اخالق اسالهی 3

 عرفاى عولی اسالهی -فلسفِ اخالق)با تکیِ بر هباحث تربیتی(

 -قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراىآشٌایی با -اًقالب اسالهی ایراى اًقالب اسالهی 4

 اًدیشِ سیاسی اهام خویٌی)رُ(

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم -تاریخ اهاهت-تاریخ فرٌّگ ٍ تودى اسالهی تاریخ ٍ تودى اسالهی 5

 تفسیر هَضَعی ًْج البالغِ -تفسیر هَضَعی قرآى آشٌایی با هٌابع اسالهی 6



  

 


