
)هاي آموزشیگروهکلیه (1399-400تحصیلی سال دوره تابستانتقویم آموزشی 

:به آدرسآموزشیار از طریق سایت 1399- 400سال تحصیلی تابستان براي کلیه رشته ها در عزیز انتخاب واحد دانشجویان 

http://edu.iau.ac.ir
گرامی با مراجعـه بـه سـایت مـذکور مـی      ان یدانشجو.امکان پذیر است31/04/1400پنجشنبهلغایت روز 26/04/1400نبه شاز روز 

کامـل  رعایـت ومربوطه رشته محترم گروه وکارشناس محترم چارچوب اعالم شده و با هماهنگی مدیرتوانند دروس مورد نظر خود را در

. نمایندانتخاب دروس پیش نیاز 

19589/30شماره ،08/09/1399مورخ43441/30شماره هاي بخشنامه (تقویم آموزشی سازمان مرکزيبراساس واحدزمان انتخاب

لذا گردد میاجرابصورت همزمان در کلیه واحدهاي دانشگاهی تعیین و)19/04/1400ص مورخ /2709/86و 13/04/1400مورخ

.امکان پذیر خواهد بودفقط با نظر سازمان مرکزيتمدید زمان انتخاب واحد 

مجاز به انتخاب حضوري معرفی نامه رسمی از دانشگاه مبداء و به صورت ه یارانیز با )دولتی و غیر دولتی(شگاه ها اعم ازسایر دانان یدانشجو

.می باشندواحد

ا نیز می توانند ضمن هماهنگی بکه مایل به انتخاب دروس در سایر واحد هاي دانشگاهی می باشند)  بجز رشته هاي آموزشی معلمان(واحد انیدانشجو

.اقدام نمایندنامهثبت نام و دریافت معرفی کارشناسی آموزش رشته خود جهت 

وکه دوره مذکور براي آنان بصورت ترمی برگزار می گـردد الزامـی  رشته های آموزشی معلمانانتخاب واحد براي دانشجویان):1(تذکر

مرخصی تحصیلی صادرمقرر براي این دانشجویان واحد در زمان عدم انتخاب ضمناً در صورت مربوطه انجام می گیرد بط خاص ابرابر ضو

.خواهد شد

پیوسته و (کاردانیمقاطعدررشته هاي غیر پزشکیبراي حداکثر واحد هاي درسی قابل اخذبرابر بخشنامه سازمان مرکزي دانشگاه: )۲(تذکر

.می باشدواحد6علوم پزشکیو رشته هاي واحد8)هپیوسته و ناپیوست(، کارشناسی)ناپیوسته

)2(منـدرج در تـذکر  عـالوه بـر حـداکثر تعـداد واحـد انتخـابی      قـرآن کـريم  آشنايي بـا  و ) ره(اندیشه ها و وصایاي اماماخذ دروس « 

».بالمانع است

، تفسیر موضوعی قرآن)2(و)1(اندیشه اسالمیانقالب اسالمی ایران، از دروس معارف اسالمی شامل دروس بیش از دو درساخذ) :۳(تذکر

.مجاز نیست)مبانی و مفاهیم(نهج البالغه ، تاریخ تحلیلی صدر اسالم ، اخالق اسالمی، تفسیر موضوعی 

در واحـد 10اخذ می شوندواحد فارغ التحصیل10با حداکثر که رشته هاي غیر پزشکی کاردانی و کارشناسیضمنًا دانشجویان دوره هاي

.ع استبالماندوره تابستان 

كليه مقاطع و گروه ها۱۳۹۹/ ۴۰۰موزشی دوره تابستان سال تحصيلي آبرنامه زمانی 

31/04/1400تا تاریخ 26/04/1400از تاریخ :انتخاب واحد

02/05/1400:شروع کالسهاي آموزشی

04/06/1400:پایان کالسهاي آموزشی

11/06/1400تا تاریخ 06/06/1400از تاریخ :شروع امتحانات 


