
 سمه تعالیاب

  عمومی غیرحضوری  تقویم آموزشی ربانهم
 76 -79  اول نیمسال

 

 دی 03 پایاى ًیوسال  ضْشیَس 52 ضشٍع ًیوسال
 

 تَضیحات صهاى ًَع عولیات سیستوی

 52ساعت ٍ پایاى آى تاهذاد  1ضشٍع اص     ضْشیَس 03  تا  52 انتخاب واحذ

    هْش 11  تا 12  حذف و اضافه ضَد.هی حزف، دس صَست عذم سعایت کل اًتخاب ٍاحذ ٍاحذ کوتش ًثاضذ 15اص اًتخاب ٍاحذ 

 ضَد.تا سعایت حذاقل ٍاحذ دادُ هی حزف دسسّیچ دسسی اهکاى پزیش ًیست، فقط اجاصُ  اًتخاب    دی 2  تا  5 حذف اضطزاری

 .ضذُ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ صتعذ اص تاسیخ هطخ اسسالی ّایتِ دسخَاست    دی 2 تا ضْشیَس 52 درخواست مزخصی

 

 اهتحاًات

 ٍ تزکشات تَضیحات تشگضاسی صهاى تشگضاسی سٍش ًَع اهتحاى

 هیاى

 ًیوسال
 آنالین

 اٍلهیاى ًیوسال 

 خَاّذ تَد.آخشیي سٍص  52 ساعتٍِ پایاى آى اٍلیي سٍص  تاهذادِ 1ضشٍع اص   آتاى 52  تا   53

  هیاى ًیوسال دٍم خَاّذ تَد. یاهتحاًسٍص یک ّفتِ پس اص آخشیي  حذٍدًتیجِ اهتحاًات ّش هیاى ًیوسال 

 دی 12   تا   13

 پایاًی

 تْوي 7 تا  1 حضوری

 ّا هلضم تهِ  ّا، تواهی طالب ایي تخصتا تَجِ تِ تشگضاسی اهتحاًات دس هشاکض استاى

هحل تشگضاسی اهتحاًات دس تاضٌذ. ضشکت دس اهتحاًات استاى هحل سکًَت خَد هی

 .گشدداستاى هتعاقثا اطالع سساًی هیّش 

  اهکاى اسکاى ٍجَد ًذاسدقن هقذس دس ضْش ضایاى رکش است. 

 تْوي 17  تا  12 آنالین

 گردد:دروس ذیل به صورت آنالین برگزار می 
 *   1خ ائم     تیر      *   خ اس  ال  تیر      *  آش  یی ب    ی ا    ی     *   1الق خ  ا

 * ت یر خ تی        *   انق ال  اس ال ب  ت یر خ      *علو  قرآن ب    *  2 خ ائم  تیر 

 *  قت     *   ف  رق و     اسال اس  ال ب    *   غ  ر  شییس  ب   *   روانیییس  ب

 اسال  خینوا ه  ر   *  ز   ر اسال    *   نی  ت وص 

 

 دی 12  تا  13 اسکان و تغذیه  ثبت نام

 


