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 031-33667266دورنگار : 

 

www.jdeihe.ac.ir 
Email: jdeihe@acecr.ac.ir 

 10/03/1401  تاريـخ  :
 ص /104/1401/      شمـاره :  

 بسمه تعالی 
 

  

 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی   عاونین محترم آموزشیم

 با سالم 

اقدام به برگزاري ترم    1401رساند مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان در نظر دارد در تابستان  احتراماً، به استحضار مي 
يد مراتب به نحو مقتضي به اطالع  ت دستور فرمايتابستاني در كليه دروس عمومي و پايه به شرح جدول پيوست نمايد. خواهشمند اس

به   مؤسسه  اين  اينترنتي  سايت  در  تابستان  ترم  پيرامون  تكميلي  اطالعات  شود. ضمناً  رسانيده  مؤسسه  دانشگاه/  آن  دانشجويان  كليه 
 اعالم خواهد شد.  www.jdeihe.ac.irآدرس 

24/04/1401و  21/04/1401 شروع انتخاب واحد   

25/04/1401 شروع كالس ها  

ان كالس هاپاي  03/06/1401  

05/06/1401 شروع امتحانات  

09/06/1401 پايان امتحانات  

 سسه ؤم   2  ان شمارهساختم  -جنب بوستان بهشت -خیابان جابرانصاری -محل تشکیل کالسها: اصفهان

 توجه:
 بود.  تشكيل كالسها منوط به حد نصاب رسيدن تعداد ثبت نام كنندگان در هر درس خواهد -1
معرفين  -2 بصوارائه  نام  ثبت  و  اخذ(  قابل  دروس  ليست  اخذ  تحصيل)با  محل  دانشگاه  از  سامانه  امه  طريق  از  آنالين  رت 

https://sad.jdeihe.ac.ir  
 د.پيام ارسال نمائي (09391277191 آپ آقاي مهندس صادقيسوات)جهت كسب اطالعات بيشتر به شماره 

 ليست دروس قابل ارائه: 

 عموميدروس  پايهدروس  رديف 

 زبان خارجي )مقطع كارداني و كارشناسي(  رياضي مهندسي 1

 اخالق اسالمي  محاسبات عددي 2

 1انديشه اسالمي  معادالت ديفرانسيل  3

 2انديشه اسالمي  2رياضي عمومي   و   1رياضي عمومي  4

 انقالب اسالمي  و كارشناسي(  ت )مقطع كاردانيالار و احتماآم 5

 در اسالم تاريخ تحليلي ص رياضي كاربردي )مقطع كارداني( 6

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران  برنامه نويسي كامپيوتر 7

 تفسير موضوعي قرآن  2فيزيك   - 1فيزيك  8

 دانش خانواده  فيزيك الكتريسيته )مقطع كارداني(  9

  ومي شيمي عم   10

  استاتيك 11

  1مباني برق  12

  1مدارهاي الكتريكي  13

   1ي نقشه كش 14
 

 وفیق الهیبه امید ت
 علیرضا  نجفی   

 یمعاون آموزشی و پژوهش
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