
تانا سال  اری  ه  دآبادی ۹۶  طال ن ا د مال ا ید  گاه  ش  دا
  

  مي نمايد.  اقدام به برگزاري نيمسال تابستاني ١٣٩٦سال  تابستان به اطالع دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشورمي رساند دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي در
  

  وابطالف) شرايط و ض
  واحد درسي اخذ نمايند ٨مي توانند تا  با معرفي نامه تاييد شدهكه (غير از دانشجويان ترم آخر  واحد درسي مي باشد.٦انتخابي حداكثر تعداد واحد ( 
  .چنانچه كالسي به حدنصاب نرسد برگزار نخواهد شد 
 نيز ارائه خواهد شد. عالوه بر دروس ذيل در صورت تقاضاي دانشجويان و به حد نصاب رسيدن تعداد متقاضيان دروس پيشنهادي 
 .در نيمسال تابستان امكان حذف اضطراري و حذف و اضافه وجود نخواهد داشت 
  نامه دانشگاه مبدا كه در آن ليست دروس مورد تاييد ذكر شده باشد الزامي است. معرفيارائه 
 .كالس ها مطابق تقويم آموزشي بصورت حضوري برگزار خواهد شد 
 دول مربوطه دريافت خواهد شد. شهريه ثابت و متغير مطابق ج 
  غذاي دانشجويي در صورت به حد نصاب رسيدن با نرخ آزاد به دانشجويان متقاضي ارائه خواهد شد.خوابگاه و 
 دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي  -بلوار شهيد مظاهر رضاييان –شهرستان اسدآباد  –: استان همدان  آدرس دانشگاه  

  تقويم آموزشيب)  
  ٠٥/٤/٩٦لغايت  ٢٠/٣/٩٦  دانشگاه ثبت نام از طريق سايتپيش 

  ٠٧/٤/٩٦لغايت  ٠٣/٤/٩٦  ثبت نام حضوري و انتخاب واحد
  ١/٥/٩٦ شروع كالس ها 
  ٣١/٥/٩٦  پايان كالس ها 
  ١/٦/٩٦  شروع امتحانات 
  ٧/٦/٩٦  پايان امتحانات

  

  ج ) دروس ارائه شده 

  دروس عمومي
  تعدادواحد  نام درس  تعدادواحد  نام درس

  ١  ٢و  ١تربيت بدني   ٢  ٢و  ١سالمي اانديشه 
  ٣  فارسي عمومي  ٢  انقالب اسالمي و ريشه هاي آن

  ٢  آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس  ٢  تفسير موضوعي قرآن
  ٢  )آيين زندگياخالق(  ٢  تاريخ تحليلي صدر اسالم
  ٣  زبان عمومي  ٢  دانش خانواده و جمعيت

  

  دروس پايه
  تعدادواحد  نام درس  تعدادواحد  نام درس

   ٤و  ٣  آمار و احتمال مهندسي   ٤و  ٣  ) ٢) و (١(رياضي 
  ٤و  ٣  ) ٢) و (١شيمي عمومي (  ٤و  ٣   )٢) و (١(فيزيك 

  ٤و  ٣  )١آمار و احتمال (  ٤و  ٣  معادالت ديفرانسيل
    محسابات عددي  ٣  رياضي مهندسي 

  

  دروس تخصصي
  تعدادواحد  نام درس  تعدادواحد  نام درس

  و پس از به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات ارائه خواهد شد. تاييد گروه آموزشيتوجه : دروس تخصصي رشته هاي مختلف با پيشنهاد دانشجويان ، 
  . دانشجويان دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي حتما قبل از انتخاب دروس تخصصي، تاييديه هاي الزم را از گروه مربوطه اخذ نمايند

  دانشجويان ساير دانشگاه ها نيز با ارائه معرفي نامه دانشگاه مبدا و پس از به حد نصاب رسيدن،  مي توانند اين دروس را اخذ نمايند. 
   

   د) شهريه دروس
 لغ هر واحد ( ريال)مب  نوع شهريه
   ٨٥٠٠٠٠  شهريه ثابت

  ٣٥٠٠٠٠  شهريه متغير دروس عمومي
  ٤٢٠٠٠٠  شهريه متغير دروس پايه

  ٤٤٠٠٠٠  شهريه متغير دروس تخصصي
  ٤٠٠٠٠٠  شهريه متغير دروس عملي

  

  " شهريه دريافتي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد." 

 تماس حاصل فرماييد. ( امور آموزشي دانشگاه) ٣٠٢داخلي  ٠٨١-٣٣١١٧٨٠٤مراجعه فرماييد يا با شماره   sjau.ac.irجهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس 




