
 

 
 بسمه تعالی

 

سال یر را در نیمز به صورت الکترونیکی، دروس دروس پایه و عمومیعالوه بر ارائه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 نماید:ارائه می صورت حضوريبه  1396تابستان 

 تاریخ اسالم                                                                        1اندیشه اسالمی    آمار و احتمال مهندسی                                       1ریاضی عمومی 
      فارسی                                     2ه اسالمی ریاضی مهندسی                         اندیش                          2ریاضی عمومی  

 تفسیر موضوعی قرآن                       هاي انقالب اسالمیریشه                             1فیزیک پایه                معادالت دیفرانسیل         
                          2فیزیک پایه                  محاسبات عددي           

 ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد.امکان اخذ این دروس براي دانشجویان کلیه دانشگاه

  2/6/1396لغایت  24/4/1396برگزاري کالس:               22/4/1396لغایت  27/3/1396ثبت نام:  •

 براي ثبت نام به اداره آموزش پردیس علوم مراجعه نمایند. دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی •

 نامه از دانشگاه محل تحصیل، به مدیریت امور آموزشی دانشگاه بهاز دریافت معرفی پس ، براي ثبت نامدانشجویان سایر دانشگاه ها •

 مراجعه نمایند.الدین طوسی سازمان مرکزي دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ،470پالك  ،میرداماد غربیابتداي  ،تهراننشانی 

 ،خواجه نصیرالدین طوسی واقع در خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندانصنعتی پردیس علوم دانشگاه  ها:محل برگزاري کالس •

 خیابان کاویان. ،خیابان شهید مجتبایی



 
 
 
 
 
 

 دروس نیم سال تابستان به صورت حضوري اخذضوابط 
 

 رعایت با دروس انتخاب و است  )درسی واحد 8 آموختگی دانش صورت در( درس واحد 6 دانشجو انتخابی واحد حداکثر .1
 .پذیردمی انجام )...و همنیاز پیشنیاز،( آموزشی مقررات

 .ندارد وجود تابستان نیمسال در اضافه و حذف امکان .2
 .است پایانی هاي آزمون برگزاري براي کاري روز 6 و آموزش هفته 6 حداکثر شامل تابستان سالنیم  .3
 .است پذیرامکان همربوط گروه تائید با آموزشی تقویم مطابق پایانی هايآزمون آغاز از پیش تا درس یک اضطراري حذف  .4
 باشد.می ریال 1،200،000ریال و هر واحد درس پایه  640،000شهریه هر واحد درس عمومی  .5
 از دانشجویان شهریه ثابت دریافت نخواهد شد. ،براي اخذ دروس .6
 دانشگاه طرف از کالس تشکیل علتی هر به چنانچه .ندارد وجود واحد انتخاب و نام ثبت از پس شهریه دادن پس باز امکان .7

 .شودمی داده پس وي به دانشجو پرداختی شهریه نشد، میسر
 داده پس واریزشده شهریه دانشجو، توسط دلیلی هر به شده انتخاب دروس حذف یا و انصراف مراجعه، عدم صورت در  .8

 .شودنمی
 گیري تصمیم مبناي دانشگاه مصوب کارشناسی دوره نامه آئین است، نشده اشاره آن به جااین در که مواردي سایر در .9

 .بود خواهد
 
 



 
 
 
 

 
 96سال تابستان برنامه دروس حضوري نیم

 

ام 
ای

ته
هف

 

10- 7:30 12:30- 10  16:00-13:30 18:30-16:00 

به
شن

 

 فارسی (د. علیقلی زاده) فارسی (د. علیقلی زاده)

 
 

   

به
شن

یک
 

     فارسی (د. علیقلی زاده)

به
شن

دو
 

 (د. مسیحا) 1ریاضی 
 (د. ملک) 2ریاضی 

 )ذاکريریاضی مهندسی (د. 

 معادالت دیفرانسیل (د. ذاکري)

 (د. ملک) 2ریاضی  
 

 محاسبات عددي (د. امین عطایی) 
 (د. صداقتی زاده) 1فیزیک 

 هاي انقالب (د. امامی)ریشه

 (د. صداقتی زاده) 1فیزیک 
 (د. امامی) تاریخ اسالم 

به
شن

سه 
 

 (د. مسیحا) 1ریاضی 
 (د. ملک) 2ریاضی 

 )ذاکريریاضی مهندسی (د. 

 معادالت  دیفرانسیل (د. ذاکري)
 احتمال مهندسی (د. ملک زاده)آمار و 

 تفسیر موضوعی قرآن (د. کاملی) 

 محاسبات عددي (د. امین عطایی)
 (د. کاملی) 1اندیشه اسالمی 

 هاي انقالب (د. امامی)ریشه 
 (د. صداقتی زاده) 1فیزیک  

 (د. جعفري) 2فیزیک 
 (د. کاملی) 2اندیشه اسالمی 

 (د. امامی) تاریخ اسالم 

به
شن

هار
چ

 

 (د. مسیحا) 1ریاضی 
 آمار و احتمال مهندسی (د. ملک زاده) 

 )ذاکريریاضی مهندسی (د. 

 معادالت  دیفرانسیل (د. ذاکري)
 آمار و احتمال مهندسی (د. ملک زاده)

 تفسیر موضوعی قرآن (د. کاملی) 

 (د. جعفري) 2فیزیک  
 (د. کاملی) 1اندیشه اسالمی 

 (د. جعفري) 2فیزیک 
 کاملی)(د.  2اندیشه اسالمی 
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