
 بسمه تعالي

 دانشگاه تبريز 1400برگزاري ترم تابستان سال  1شماره  اطالعيه
 

 

  

 الف: دروس عمومی و پايه
 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 4و 3و  2 2و  1ریاضي عمومي  4و  3و  2 2و  1فیزیک عمومي 
 3 2و  1 شیمي عمومي 4و  3 معادالت دیفرانسیل

 3 مباني آمار و احتمال 2 عددیمحاسبات 
   3 سازیمباني کامپیوتر و برنامه

 ب: دروس عمومی
 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 زبان انگلیسي 3 فارسي
 2 2و  1مباني نظری اسالم  2 و جمعیتدانش خانواده 

 2 تاریخ اسالم 2 انقالب اسالمي ایران
 باشند. يک درس از دروس گروه معارف می صرفا انتخابمجاز به درس از دروس گروه معارف، و ساير دانشجويان  2ترم آخر مجاز به انتخاب واحد همزمان دانشجويان توجه: 

 نفر باشد. 25ج: دروس تخصصی به اعالم دانشکده در صورتی که تعداد متقاضی حداقل 

 

 

 
 ریال  1،440،000 شهریه ثابت
 ریال 580،000 ر هر واحد عموميشهریه متغی

 ریال 720،000 شهریه متغیر هر واحد پایه
 ریال 960،000 شهریه متغیر هر واحد تخصصي

 

 

 
 

 

  .اعالم خواهد شددانشگاه تبریز  وبسایتمتعاقبا از طریق نام، مراحل و جزئیات نحوه ثبت مراحل  ثبت نام 

 بعد از ظهر 14ساعت  25/04/1400لغایت  19/04/1400بصورت غیر حضوری از   نام و انتخاب واحدثبتزمان 
 ار خواهند شد. متقاضیان محترم الزمبرگز (LMS) سامانه آموزشي الکترونیکي دانشگاه تبریزبصورت غیر حضوری در ها تمامي کالس هاکالس اریبرگز نحوه

 به نکات زیر دقت نمایند: است
 منجر به حذف درس خواهد شد. 16/3 از ها بصورت برخط بوده و غیبت بیشکالساری برگز 
 سامانه  از طریقکه در طول ترم  يامتحاناتیان ملزم هستند در دانشجوLMS شرکت نمایند. شود،ميار برگز 

 27/05/1400 هاو پایان کالس 26/04/1400ها شروع کالس شروع و پایان کالسها

 03/06/1400لغایت  30/05/1400 تاریخ امتحانات  
 10/06/1400زمان ثبت نهایي نمرات:         07/06/1400زمان ثبت موقت نمرات:  زمان ثبت موقت و نهایي نمرات

 نکات مهم: 
 اعالم خواهد شد.  2ها و امتحانات در اطالعيه شماره برنامه کالس 

 نام نمايند. توانند بصورت مهمان ثبتها میدانشجويان ساير دانشگاه 

 نام مسترد نخواهد شد.ي پرداختی پس از ثبتشهريه 

 .چنانچه کالسی به حد نصاب نرسد، کالس مذکور تشکيل نخواهد شد 

  ،ندارد. «حذف اضطراري»و  «حذف و اضافه»دوره تابستان 

 هاي آنالين اجباري است، و حضور در کالسها بصورت غيرحضوريشرکت در کالس. 

 

 

 عناوين دروس ارائه شده

 ميزان شهريه دروس

 تقويم آموزشي


