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 می نماید.  اقدام به برگزاری نیمسال تابستانی 1398سال  تابستان به اطالع دانشجویان دانشگاه های سراسر کشورمی رساند دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در

 

 وابطالف( شرایط و ض

 ( واحد درسی اخذ نمایند 8می توانند تا  با معرفی نامه تایید شدهکه )غیر از دانشجویان ترم آخر  واحد درسی می باشد.6واحد انتخابی حداکثر تعداد  •
 چنانچه کالسی به حدنصاب نرسد برگزار نخواهد شد.  •
 نهادی نیز ارائه خواهد شد.عالوه بر دروس ذیل در صورت تقاضای دانشجویان و به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان دروس پیش •
 در نیمسال تابستان امکان حذف اضطراری و حذف و اضافه وجود نخواهد داشت. •
 نامه دانشگاه مبدا که در آن لیست دروس مورد تایید ذکر شده باشد الزامی است. معرفیارائه  •
 کالس ها مطابق تقویم آموزشی بصورت حضوری برگزار خواهد شد. •
 شهریه ثابت و متغیر مطابق جدول مربوطه دریافت خواهد شد.  •
 غذای دانشجویی در صورت به حد نصاب رسیدن با نرخ آزاد به دانشجویان متقاضی ارائه خواهد شد.خوابگاه و  •
 اسدآبادیدانشگاه سید جمال الدین   -بلوار شهید مظاهر رضاییان –شهرستان اسدآباد  –: استان همدان  آدرس دانشگاه •

 تقویم آموزشیب(  
 20/04/98لغایت  20/3/98 ( بت نام نشجوی مهمان و ثبا مراجعه به سایت آموزش و انتخاب دا)  دانشگاه پیش ثبت نام از طریق سایت

 26/4/98لغایت  23/4/98 ثبت نام حضوری و انتخاب واحد
 29/4/98 شروع کالس ها 
 30/5/98 پایان کالس ها 
 2/6/98 شروع امتحانات 
 6/6/98 پایان امتحانات

 

 ج ( دروس ارائه شده 

 دروس عمومی
 تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

 1 2و  1تربیت بدنی  2 2و  1سالمی ااندیشه 
 3 فارسی عمومی 2 انقالب اسالمی و ریشه های آن

 2 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 2 تفسیر موضوعی قرآن
 2 (آیین زندگیاخالق) 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 3 زبان عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

 

 دروس پایه
 تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

  4و  3 آمار و احتمال مهندسی  4و  3 ( 2( و )1)ریاضی 
 4و  3 ( 2( و )1شیمی عمومی ) 4و  3  (2( و )1)فیزیک 

 4و  3 (1آمار و احتمال ) 4و  3 معادالت دیفرانسیل
  محسابات عددی 3  ریاضی مهندسی 

 

 دروس تخصصی
 تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

 3 برنامه نویسی پیشرفته کامپیوتر 3 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 
 3 1شیمی معدنی  3 مدارهای الکتریکی

 3 3شیمی تجزیه  3  2و  1شیمی آلی 
 با پیشنهاد دانشجویان ، پس از به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات ارائه خواهد شد. دروس تخصصی رشته های مختلفعالوه بر دروس فوق  ، توجه : 

 دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی حتما قبل از انتخاب دروس تخصصی، تاییدیه های الزم را از گروه مربوطه اخذ نمایند. 
 دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز با ارائه معرفی نامه دانشگاه مبدا و پس از به حد نصاب رسیدن،  می توانند این دروس را اخذ نمایند. 

  

  ه دروسد( شهری
 مبلغ هر واحد ) ریال(  نوع شهریه
  1200000 شهریه ثابت

 350000 شهریه متغیر دروس عمومی
 420000 شهریه متغیر دروس پایه

 450000 شهریه متغیر دروس تخصصی

 480000 شهریه متغیر دروس عملی
 

 " شهریه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد." 

 تماس حاصل فرمایید. ) امور آموزشی دانشگاه( 303یا   302داخلی  081-33117804مراجعه فرمایید یا با شماره  جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس 


