بسمه تعالي

اطالعيه شماره  1برگزاري ترم تابستان سال  1398دانشگاه تبريز
عناوين دروس ارائه شده
دروس عمومي

تعداد
واحد

دروس پايه

تعداد
واحد

دروس عملي

تعداد
واحد

داوص خاوًادٌ ي جمعيت
مباوي وظشي اسالم 1
مباوي وظشي اسالم 2
اوقالب اسالمي ايشان
تاسيخ اسالم
فاسسي عمًمي
صبان عمًمي

2
2
2
2
2
3
3

فيضيك پايٍ 1
فيضيك پايٍ 2
معادالت ديفشاوسيل
ضيمي عمًمي 1ي2
سياضي عمًمي 1ي2

2ي3ي4
2ي3ي4
3
3
2ي3ي4

آص فيضيك 1
آص فيضيك 2
تشبيت بذوي
يسصش يك

1
1
1
1

شهريه دروس ترم تابستان سال 98
 1/200/000ريال

ضُشيٍ ثابت :
ضُشيٍ متغييش َش ياحذ عمًمي :
ضُشيٍ متغيش َش ياحذ پايٍ :
ضُشيٍ متغيش َش ياحذ عملي :

480/000ريال
600/000ريال
960/000ريال
تقويم آموسشي

مشاحل ثبت وام

الف :داوطجًيان داوطگاٌ تبشيض مي تًاوىذ بٍ سايت  amozesh.tabrizu.ac.irجُت پشداخت ضُشيٍ (بصًست کيف
الکتشيويکي) تشم تابستان ي اوتخاب ياحذ مشاجعٍ ومايىذ.
ب :داوطجًيان سايش داوطگاَُا کٍ بشاي ايليه باس دس داوطگاٌ تبشيض بشاي تشم تابستان اقذام مي ومايىذ بعذ اص مشاجعٍ بٍ
آدسس  amozesh.tabrizu.ac.irوًع کاسبشي سا داوطجًيان مُمان اوتخاب ومًدٌ ي ضماسٌ داوطجًيي دسيافت ومايىذ ي
بعذ اص دسيافت ضماسٌ داوطجًيي مجذدا وًع کاسبشي سا بشسيي داوطجً تغييش دادٌ ي جُت پشداخت ضُشيٍ (بصًست کيف
الکتشيويکي) ي اوتخاب ياحذ اقذام ومايىذ.
الصم بٍ تًضيح است بشاي داوطجًياوي کٍ باس ايل ثبت وام ومًدٌ اوذ ضماسٌ داوطجًيي بعىًان کذ کاسبشي ي کذ ملي بعىًان
سمض ميباضذ.
ج :ضمىا چاپ تاييذيٍ اوتخاب ياحذ بُمشاٌ فشم مُماوي اص داوطگاٌ مبذاجُت اسائٍ بٍ اتاق  104مذيشيت امًس آمًصضي بشاي
تمامي داوطجًيان سايش داوطگاَُا جُت اسسال ومشات الضاميست.

صمان ثبت وام

 98/4/10لغايت 98/4/25

محل بشگضاسي

دسيس وظشي :ساختمان ضماسٌ  7عمشان
دسيس عملي :آص فيضيك دس داوطکذٌ فيضيك ي تشبيت بذوي ي يسصش دس داوطکذٌ تشبيت بذوي

ضشيع ي پايان
کالسُا:

ضشيع کالسُا 98/4/29ي پايان کالسُا98/5/31

تاسيخ امتحاوات

2ضُشيًس ماٌ تا  6ضُشيًس ماٌ 98
تذكزات :

-1بشوامٍ کالسي ي امتحاوي دس اطالعيٍ ضماسٌ  2اعالم خًاَذ ضذ . -2ضُشيٍ پشداختي پس اص ثبت وام مستشد وخًاَذ ضذ  -3چىاوچٍ کالسي بٍ حذ وصاب وشسذ تطکيل وخًاَذ ضذ
 -4.تشم تابستاوي حزف ي اضافٍ ي حزف اضطشاسي وخًاَذ داضت -5.ضشکت دس کالسُا بصًست حضًسي خًاَذ بًد  -6داوطگاٌ َيچگًوٍ تعُذي دس خصًظ اسائٍ خًابگاٌ ،سشييس
اياب ي رَاب ي غزا وذاسد.

