
 

 79قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی برگزاري ترم تابستان 
 

 به شرح ذیل می باشد: 79-79 لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان
 

 رشته و مقطع نام درس ردیف

تمامی رشته ها و مقاطع )با رعایت سقف واحد هاا  ذرراناده یاا غاارت ایت  ا    پروژه  1

 بودن(

مقاطع )با رعایت سقف واحد هاا  ذرراناده یاا غاارت ایت  ا    تمامی رشته ها و کارآموز  2

 بودن(

 کارشناسی پ وسته و ناپ وسته انقلاب اسلامی ایران 3

 کارشناسی پ وسته و ناپ وسته تاریخ ت ل لی صدر اسلام 4

 کارشناسی پ وسته و ناپ وسته تفس ر موضوعی قرآن 5

 کارشناسی پ وسته و ناپ وسته 2اندیشه اسلامی  6

 کارشناسی پ وسته کاردانی و  زبان خارجه 7

 کارشناسی پ وسته کاردانی و  1اندیشه اسلامی  8

 کارشناسی پ وسته کاردانی و  زبان غارسی  9

 کارشناسی پ وسته کاردانی و  دانش خانواده و جمع ت  11

 کارشناسی پ وسته کاردانی و  اخلاق اسلامی  11

  وسته و ناپ وستهکارشناسی پ 2ریاضی عمومی  12

 کارشناسی پ وسته و ناپ وسته معادیات دیفرانس    13

 کاردانی کل ه رشته ها غ زیک عمومی 14

 کاردانی کل ه رشته ها ریاضی عمومی 15
 

 حدنصاب رسیدن ظرفیت کلاس ها می باشد.،برگزاری کلاس ها منوط به* 

از  04/40/9979 لغای ت 97/40/9979اریخ ت  ازو انتخاب واحد * متقاضیان می توانند جهت ثبت نام 

 طریق سایت مؤسسه مراجعه و انتخاب واحد نمایند . 

 * این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود . 

 می باشد. 94/0/9979 شنبه*  برگزاری کلاس ها از تاریخ 

 می باشد. 49/49/9979* پایان کلاس ها در تاریخ 

 می باشد.  49/49/9979لغایت  40/49/9979* شروع امتحانات از تاریخ 

  04/40/9979لغایت  97/40/9979: از تاریخ  معرفی به استاد* ثبت درس 

 می باشد. 99/40/9979کثر تا تاریخ ا* پایان مهلت امتحان معرفی به استاد و گزارش نمره حد

جو، بازپرداخ ت * پس از ثبت نام و انتخاب واحد به هیچ عنوان شهریه های پرداختی توس   دان  

ض منا  در نخواهد شد و دان جوی انصرافی می بایست شهریه ثابت و متغیر خود را پرداخت نمای د . 

دان جو حق انصراف از درس صورتی که یک یا دو درس از دروس انتخابی دان جو به حد نصاب نرسد 

 ندارد. را باقی مانده

 



 

 

 رابر مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.ب* شرکت در کلیه کلاس ها الزامی و در صورت غیبت 

  97/40/9979لغای ت  99/40/9979* دان جویان سایر دان گاهها و مؤسسات می بایس ت از ت اریخ 

از و انتخاب واحد این دان جویان  مدارک مورد نیاز )به شرح ذیل( را به اداره ی آموزش تحویل نمایند 

 می باشد. مراجعه حضوری صورت به  04/40/9979 لغایت 97/40/9979 تاریخ 

 :  مهمان مدارک مورد نیاز

 )که دروس درخواستی در آن م خص شده باشد(اصل معرفی نامه از دان گاه مبدأ -9

 تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی  -0

 تصویر کارت دان جویی -9

  9*0قطعه عکس  یک -0

 فرم ثبت نام )قابل دریافت از انت ارات مؤسسه( -0

 

 مراجعه نمائید. www.karoon.ac.irطلاعات بی تر به سایت مؤسسه به ن انی جهت کسب ا

http://www.karoon.ac.ir/

