
 1399ترم تابستان و برنامه کالسی ثبت نام  اطالعیه

 دانشگاه هنر اصفهان

به اطالع می رساند، ثبت نام ترم تابستان دانشگاه هنر اصفهان مطابق با تقویم اعالم شده زیر به صورت مجازی برگزار خواهد 

نسبت به ثبت نام و   m.amouzesh@aui.ac.ir لشد. داوطلبان می توانند با ارسال فرم میهمانی ترم تابستان به آدرس ایمی

 شرکت در این دوره اقدام نمایند. 

 تقویم ثبت نام و شروع و پایان ترم تابستان

 25/4/99تا تاریخ  14/4/99از تاریخ  تاریخ ثبت نام دانشجویان میهمان

 25/4/99تا تاریخ  16/4/99از تاریخ  تاریخ ثبت نام دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

 28/4/99 تاریخ شروع کالس ها

 6/6/99 تاریخ پایان کالس ها

 13/6/99تا  10/6/99از تاریخ تاریخ امتحان

 دروس ارایه شده در نیمسال تابستان

 ساعت روز کالس استاد درس عنوان درس

 دوشنبه آقای دکتر آقاشریفیان 1اندیشه اسالمی
15/10-9 

45/11-30/10 
15/13-12 

 دوشنبه آقای دکتر آقاشریفیان 2اندیشه اسالمی
45/14-30/13 

15/16-15 
45/17-30/16 

 دوشنبه آقای دکتر آقاشریفیان دانش خانواده و جمعیت
15/19-18 

45/20-30-19 
15/22-21 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
حجه االسالم حاج آقا 

 ابطحی
 سه شنبه

15/10-9 
45/11-15/10 

15/13-12 

 آقای دکتر عالمه آیین زندگی
 شنبه

 یکشنبه
 سه شنبه

30/10-9 

 آقای دکتر عالمه انقالب اسالمی ایران
 شنبه

 یکشنبه
 سه شنبه

30/12-11 

 یکشنبه خانم دکتر ایزدی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
15/9-8 

45/10-30/9 
15/12-11 

 دوشنبه خانم دکتر ایزدی تفسیر موضوعی قرآن
15/9-8 

45/10-30/9 
15/12-11 

 مختاریان خانم دکتر فارسی
 دوشنبه
 سه شنبه
 چهارشنبه

13-10 



 خانم دکتر قوام نیا زبان خارجی
 یک شنیه
 سه شنبه
 پنجشنبه

12-9 
12-9 
17-14 

 دکتر الهام قهرایی 1ریاضی کاربردی
 شنبهیک

 دوشنبه
 سه شنبه

45/10-30/9 
15/15-14 
15/12-11 

 دکتر الهام قهرایی 2ریاضی کاربردی
 یکشنبه
 دوشنبه
 سه شنبه

15/12-11 
45/10-30/9 

15/15-14 

 دکتر الهام قهرایی ایستایی -1فیزیک 
 یکشنبه
 دوشنبه
 سه شنبه

15/15-14 
15/12-11 
45/10-30/9 

 دکتر سیدعلی افتخاری مبانی سینماتیک -2فیزیک
 یکشنبه
 دوشنبه
 سه شنبه

30/10 – 30/8 

 دکتر سیدعلی افتخاری طراحی فنی
 یکشنبه
 دوشنبه
 سه شنبه

30/12-30/10 

 جدول شهریه ترم تابستان

 شهریه واحد نظری پایه و تخصصی شهریه واحد نظری عمومی شهریه ثابت

 ریال 800.000 ریال 600.000 ریال 1.200.000

 

 .الزم به ذکر است به دلیل برگزاری نیمسال فوق به صورت آنالین، تسهیالت خوابگاهی و رفاهی ارایه نمی گردد 

  .به شماره حساب زیر الزامی در هنگام ثبت نام پرداخت شهریه ثابتثبت نام با پرداخت شهریه امکان پذیر است 

است و شهریه واحد درسی نیز پس از شروع کالسها و براساس زمان اعالم شده از سوی دانشگاه، پرداخت خواهد 

 همراه فرم میهمان ترم تابستان ارسال گردد. شد. فیش پرداختی شهریه ثابت، باید از طریق ایمیل اعالم شده به

 دانشگاه هنر اصفهان حساب وجوه اعتبارات سایر منابع

 90IR-0170-0000-0022-5740- 7130-05شماره شبا:   -

 0225740713005شماره حساب بانک ملی:   -
  باشد و حذف درس واحد می  8واحد است و برای دانشجویان سال آخر با مجوز دانشگاه  6حداکثر واحد ثبت نامی

 پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود و شهریه نیز قابل عودت نیست.

 .هماهنگی با دانشگاه مبدا و دریافت فرم میهمان ترم تابستان الزامی است 

 .درج شماره تماس دانشجو در فرم میهمان ایمیل شده به دانشگاه الزامی است 

  ( تماس جاصل فرمایید4)داخلی 031-36262363جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره. 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه هنر اصفهان     

 

 




