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 .  دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و درخواست دروس اضافی به مدیر گروه مراجعه نمایند.1

 نامه گروه، پیشنهادات و انتقادات را با مدیر گروه در میان بگذارند.. دانشجویان عزیز هرگونه سوال، ابهام و اشکاالت احتمالی بر2
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 خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سما، سیستم در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز دانشجویان .3

 است بدیهینمایند.  کنترل دقت به را امتحان( زمان کالس و تشکیل مانز شده، انتخاب گروه جمله )از شده اخذ واحدهای مشخصات

 قبال در مسئولیتی گونه هیچ دانشکده آموزش اداره و گرفته قرار عمل مالك سما سیستم در شده درج واحدهای کنترل، عدم صورت در

 .داشت نخواهد آن

 جاز واحدهای انتخابی کمتر خواهد شد. واحد از سقف م 3اند دانشجویانی که ترم قبل حذف پزشکی داشته .4

 بیش انتخاب حق اینصورت غیر در. باشندمی مقصد دانشگاه از خود مهمانی نمرات آوردن به ملزم اضافه و حذف روز تا انشجویاند. 5

 .داشت نخواهند را فوق نیمسال در درسی واحد 14 از

 .نیستند واحد 14 از بیش انتخاب به مجاز وجه هیچ به مشروط دانشجویان .6

 و راهنما استاد تایید به و تکمیل را پروژه انتخاب مخصوص فرم بایستمی دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .7

 حذف را دانشجویان این تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش اداره صورت این غیر در است بدیهی .برسانند مربوطه گروه مدیر

  .نمود خواهد

 قابل سما سیستم در درج از پس دروس این زیرا. باشند داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب دران عزیز دانشجوی .8

 .بود نخواهند گروه تغییر یا حذف

 کند. سازی و پیشرفت آموزشی دانشکده استقبال میدر جهت بهینه عزیز * مدیریت گروه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان

 
 
 
 



 1401مهر ورودیهای  1401-1402 سالتحصیلی اولدر نیمسال  انرژیکارشناسی  اولروس ارائه شده برای ترم د

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

 1 600066001 66 1می انديشه اسال عمومی 2 0 2 آقای راثی ـــــــ 8 – 24/10/1401

 2 638494001 66 1انگلیسی زبان  عمومی 1 0 1 دکتر اروجلو ـــــــ 8 – 29/10/1401

 3 600066031 66 1رياضی عمومی  پايه 3 0 3 غفارزادهدکتر  ـــــــ 8 – 5/11/1401

 4 600066041 66 1فیزيك  پايه 3 0 3 خضرلودکتر  ـــــــ 8 – 1/11/1401

 5 638494002 66 شیمی عمومی پايه 3 0 3 آقای صادقی ـــــــ 8 – 27/10/1401

 6 638494003 66 کشی صنعتینقشه اصلی 0 2 2 دکتر کاظمی ـــــــ ـــــــ

 7 600066013 66 برادران 1تربیت بدنی  عمومی 0 1 1 امامی دکتر ـــــــ ـــــــ

 ـــــــ ـــــــ
خانم 

 دوستشرف
 8 600066013 692 خواهران 1تربیت بدنی  عمومی 0 1 1

 عمومی 2 0 2 دکتر نعلبندی ـــــــ 8 – 2/11/1401
ندگی های زمهارت

 دانشجويی
66 600066048 9 

 جمع واحد 17 
 

 


