
  

 دانشگاه صنعتی اصفهان 1400اطالعیه ترم تابستان سال 
 
 

 صورتبهکلیه دروس و  استغیرحضوري  صورتبهمجري ترم تابستاني  1400دانشگاه صنعتي اصفهان در تابستان 

دسترسي خواهد  (offline) خطبرون صورتبهخواهد شد و دانشجو به محتواي الکترونیکي دروس  ارائه (online)برخط 

 اعالم خواهد شد. قبل از شروع امتحانات نحوه برگزاري امتحانات با توجه به شرایط کروناداشت. 
 
 

 هاي مهم:تاريخ

پرساخات هايري  ثاهات    و  http://golestan.iut.ac.ir گلسااا  ها  رس     ساااان  از طريق  نامثبتتكميل فرم تقاضاي -1

 22/4/1400 هنب س لغايت  12/4/1400هنب  از تا يخ  سااان هما  الكارونيكی از طريق  صو ته 

 23/4/1400هنب  چيا هاي قاهل هرگزا ي س  تا يخ اعالم نايج  هر سی تقاضاها و ناايج كال  -2

 24/4/1400شنب  پنج خيس  تا هاي الكارونيكی سانشجو س  سيسام گلساا  وا يز هيري  ااغير س و  از طريق فرم پرساخت -3

 4/6/1400هنب  پنجهروع اااحانات:      3/6/1400 هنب چيا : ترما يپا   26/4/1400هروع ترم هنب  
 

مراجعه  http://elearning.iut.ac.ir استفاده از سامانه آموزش الکترونیکي به سایت براي، نامثبت: دانشجویان پس از نهایي شدن 1تذکر مهم 

 فاده نمایند.از سامانه دروس است شدهاعالمو طبق راهنما و دستورالعمل 

 .ارسال نماینداداره کل آموزش را به  مبدأموافقت دانشگاه همان یدانشجویان م: الزم است 2تذکر مهم 

. در است (ریالهزار  صد)هشتو شهریه متغیر به ازاء هر واحد نظري  (ریال هزار صدهفتو  ونیلیدو م)تابستان  ترمثابت: شهریه 3تذکر مهم 

  .شودينمیه عودت داده ها شهرصورت تشکیل کالس

در ترم اول، براي مساعدت و دانشگاه صنعتي اصفهان  99با توجه به اخذ تعداد واحد کمتر توسط دانشجویان دوره روزانه ورودي  :4تذکر مهم 

 نمایند. ترم تابستان را اخذتوانند بدون پرداخت شهریه، دروس ميدانشگاه صنعتي اصفهان دانشجویان این ورودي ، فقط جبران آن

 است.واحد  6در تابستان واحد ثبت نامي تعداد : حداکثر 5تذکر مهم 

 ان ارائه خدمات رفاهي وجود ندارد.کامتدریس غیرحضوري دروس با توجه به : 6تذکر مهم 
 

در  شدهارائهلیست دروس 

 تابستان

تعداد 

 واحد

تاریخ 

 امتحان
 امتحان ساعت

 شدهارائهلیست دروس 

 در تابستان

تعداد 

 واحد

تاریخ 

 امتحان
 ساعت امتحان

 8:  30 -11:  30 9/6/1400 2  **استاتيک 8:  30 – 10 4/6/1400 3 ادبيات فارسي

 8:  30 -11:  30 9/6/1400 3 کریستالوگرافي 10 - 11:  30 4/6/1400 2 2اندیشه اسالمي 

 8:  30 -11:  30 9/6/1400 4 ی و موادموازنه انرژ 11:  30 – 13 4/6/1400 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي 

 8:  30 -11:  30 9/6/1400 2 **مقاومت مصالح  13:  30 – 15 4/6/1400 2 آیين زندگي 

 8:  30 -11:  30 10/6/1400 3 کامپيوتر یسازبرنامهمباني  15 - 16:  30 4/6/1400 2 انقالب اسالمي ایران

 8:  30 – 11:  30 10/6/1400 3  *** سازیمباني کامپيوتر و برنامه 16:  30 – 18 4/6/1400 2 ستیزطيمحاسالم و 

 8:  30 -11:  30 10/6/1400 2 محاسبات عددی 8:  30 -11:  30 6/6/1400 3 1ریاضي عمومي 

 13:  30 - 16:  30 10/6/1400 3 2طراحي اجزاء ماشين  8:  30 -11:  30 6/6/1400 3 2ریاضي عمومي 

 8:  30 -11:  30 11/6/1400 3 شيمي عمومي مهندسي 8:  30 -11:  30 6/6/1400 3 * 1مقاومت مصالح 

 8:  30 -11:  30 11/6/1400 3 شيمي آلي کشاورزی 8:  30 -11:  30 6/6/1400 3 احتمال مهندسي

 8:  30 -11:  30 11/6/1400 3 * استاتيک 8:  30 -11:  30 7/6/1400 3 معادالت دیفرانسيل

 13:  30 – 15:  30 11/6/1400 3 زبان فني مهندسي 13:  30 - 16:  30 7/6/1400 3 آمار مهندسي احتمال و

 8:  30 -11:  30 13/6/1400 2 **1نقشه کشي صنعتي  8:  30 -11:  30 8/6/1400 3 1فيزیک 

 8:  30 -11:  30 13/6/1400 2 ****2نقشه کشي صنعتي  8:  30 -11:  30 8/6/1400 3 2فيزیک 

 8:  30 -11:  30 13/6/1400 1 **نقشه کشي علوم  8:  30 -11:  30 8/6/1400 3 مباني مهندسي برق

     13:  30 - 16:  30 8/6/1400 3 ریاضي مهندسي

 اسا ه كل راوزش                           .استکانیك و مهندسي عمران مهندسي م يهارشتهشجویان غیر از این درس مخصوص دان *
 رشته مکانیك است.غیر از این درس مخصوص دانشجویان  **

 این درس مخصوص دانشجویان صنایع و مکانیك است. **** این درس مخصوص دانشجویان رشته برق است. ***
 


