« اطالعیه ترم تابستانی  1400-1401موسسه آموزش عالی تاکستان »
تقویم نیمسال تابستان1400-1401
انتخاب واحد دانشجویان میهمان

26تیر و  28تیر1401-

شروع ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد

25تیر الی  28تیر1401-

شروع و پایان کالسهای درسی

2مرداد 1401الی 8شهریور 1401

امتحانات

13شهریور الی 16شهریور1401-

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ،پروژه ،طرح نهایی کارورزی و کارآموزی در مقطع کارشناسی

 31شهریور 1401-

نکات مهم:
 .1ترم تابستان حذف و اضافه و حذف اضطراری ندارد.
 .2چنانچه تعداد دانشجویان در درسی به حد نصاب نرسد برگزار نخواهد شد.
 .3کالس ها روزهای یکشنبه،دوشنبه ،سه شنبه تشکیل می شود.
 .4شهریه پرداختی توسط دانشجویان تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود ،مگر به دلیل عدم کسب حد نصاب
که دانشگاه نسبت به حذف آن درس اقدام خواهد نمود.
 .5دانشجویان محترمی که از سایر دانشگاهها و موسسات کشور به صورت میهمان در موسسه آموزش عالی
تاکستان ثبت نام می نمایند بایستی مجوز (معرفی نامه دانشگاه مبداء) را حتما در بازه ی ثبت نام( 27و  28تیر)
به واحد آموزش تحویل نمایند.

دروس پایه و تخصصی

واحد

دروس پایه و تخصصی

واحد

تکنولوژی وکارگاه قالب بندی و آرماتور

3

آشنايي با قوانين کسب و کار

3

آموزش مهارت های حرفه ای

2

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها

3

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

3

توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

3

جغرافيای اقتصادی ايران

2

پروژه ساخت
اجزاء ساختمان
مقررات ملي ساختمان
مکانيک ساختمان
کارآموزی()2

3
2
2
3
2

اجزا ماشين)(3

دروس پایه و تخصصی
کاربرد کامپيوتر در حسابداری)(3
مباني سازمان و مديريت
فيزيک پيش
ايمني در برق
پرسپکتيو (هندسه)2
تمرين های معماری
فيزيک عمومي
رياضي پايه
رياضي 2
رياضي پيش
رياضيات و کاربرد آن در مديريت
رياضي ()7

دروس عمومی
آشنايي با ارزشهای دفاع مقدس
متون اسالمي
دانش خانواده وجمعيت
انقالب اسالمي ايران
زبان فارسي

2

واحد
2
3
2
1
2
2
2
3
3
2
3

روش تحقيق در مديريت

3

دروس پایه و تخصصی

واحد

سازمان های پولي و مالي بين المللي
سرپرستي سازمان
طراحي
پژوهش عملياتي ()1
کارافريني و پروژه
پژوهش عملياتي ()2
رياضي کاربردی
رياضي عمومي()1
رياضي عمومي()6
رياضي پيش
رياضي عمومي)(2

3
2
2
3
2
3
2
3
3
4
2

2

واحد
2
2
2
2
3

دروس عمومی
انديشه اسالمي)(1
انديشه اسالمي)(2
تاريخ اسالم
تربيت بدني)(1
زبان خارجي

واحد
2
2
2
1
3

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

