
 

 اطالعيه

 مرکز آموزش عالی المرد غيرحضوري 0011 تابستان ترم

 01/12/0011تا  62/10/0011از  و تخصصی پایه، عمومینظري  دروسي ارایه جهت

 

 کند:بندی و توضیحات زیر برگزار میترم تابستان غیر حضوری را با زمان 0011مرکز آموزش عالی المرد در تابستان 

 زمان فرایند

 00/10/0011 جمعهتا  92/13/0011شنبه  lamerdhec.ac.ir از طریق اولیهثبت نام 

 03/10/0011شنبه یک برگزاری قابل هایکالسی اعالم نتیجه و تقاضاها بررسی

 90/10/0011شنبه دوتا  00/10/0011شنبه دو ی دانشجویی و پرداخت شهریهثبت نام نهایی، دریافت شماره

 01/12/0011تا چهارشنبه  92/10/0011شنبه  هابرگزاری کالس

 01/12/0011تا چهارشنبه  03/12/0011شنبه  برگزاری امتحانات

 

 توضيحات

بهه ازای ههر   ریال،  111111به ازای هر واحد درس عمومی نظری ی متغیر ریال و شهریه 0311111ی ثابت ترم تابستان شهریه  -0

 ریال است. 511111 و تخصصی پایهواحد درس 

 .است واحد 2 تابستان در نامی ثبت واحد حداکثر -9

 .باشند کرده دریافت نامه معرفی تحصیل محل دانشگاه از بایست می ها دانشگاه سایر دانشجویان -3

به هیچ عنوان  شده واریزی شهریهبه جز شرایط عدم تشکیل کالس به دلیل نرسیدن به حد نصاب تعداد دانشجو، پس از ثبت نام،  -0

 .شودنمی داده برگشت

 قابل دسترسی است. های سایت دانشگاهبخش اطالعیه در ها کالس در شرکت و الکترونیکی آموزش یسامانه از استفادهراهنمای  -1

 است. ملی کد و دانشجوییی شماره ترتیب به، الکترونیکی آموزش یسامانه به ورود برای گذرواژه و کاربریی شناسه -2

 مرکز آموزش عالی المرد آموزشی مدیریت

  

lamerdhec.ac.ir


 دروس ارایه شده

 تعداد واحد نام درس نوع درس

 عمومی

 3 زبان انگلیسی عمومی

 9 9زبان انگلیسی 

 3 ادبیات فارسی

 9 0اندیشه اسالمی 

 9 9اندیشه اسالمی 

 9 اخالق اسالمی

 9 آیین زندگی

 9 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 9 انقالب اسالمی ایران

 9 تفسیر موضوعی قرآن

 9 دانش خانواده و جمعیت

 پایه

 3 0ریاضی عمومی 

 3 9ریاضی عمومی 

 3 0فیزیک 

 3 فیزیک مکانیک

 3 9فیزیک 

 3 فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس

 3 معادالت دیفرانسیل

 3 شیمی عمومی

 3 لیشیمی آ

 3 شیمی تجزیه

 3 آمار و احتماالت

 تخصصی

 3 شیمی فیزیک

 9 محاسبات عددی

 9 های عددی در مهندسی شیمیروش

 3 ریاضی مهندسی

 3 استاتیک

 9 مقاومت مصالح

 3 استاتیک و مقاومت مصالح

 9 زبان تخصصی مهندسی شیمی

 9 زبان تخصصی مهندسی انرژی

 9 )مدیریت( 9زبان تخصصی 

 


