
 

 باسمه تعالی

 دانشگاه الزهرا 4003ترم تابستان مجازي اطالعیه 

 

 توجه به نکات زیر ضروری است:مند به اخذ واحد مجازی برای دانشجویان عالقه

  در این مرحله . برای تمام دانشجویان شهریه داردو  آغاز می شود 1401 تير 22تا تير 18 ازگلستان از طریق سامانه  مجازی انتخاب واحدمراحل

 و امکان حذف و اضافه وجود ندارد. شودانتخاب واحد قطعی می

 به آدرس به بعدتير  25از تاریخ سامانه مجازی ورود به  برای lms.alzahra.ac.ir  های مركزآموزشهای اطالعيهو نحوه ورود به سامانه نمایيد. مراجعه

قابل رویت  نیز پورتال معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاهصفحه اصلي سایت دانشگاه همچنین مطالعه کنید. این اطالعیه ها در بدقت را  مجازی

  خواهد بود.

  شرایط غیبت دقیقا مانند کالسهای الزامي است.  مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان دوبار درهفته برای هر درس و آنالین بصورتشرکت در کالسها(

رساني در خصوص مجازی یا حضوری بودن امتحانات متعاقبا اطالع باشد.مي شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان و حضوری است(

 خواهد شد.

 شهريور 14تا  12امتحان  شهريور 9و اتمام کالسها 1401تیر  25 شروع کالسهاي مجازي
واحد های ارائه شده در ترم    

 تابستان مجازی
 

 زمان و مكان امتحان ارائهزمان  نام استاد نام درس درس کد

92110
03_01 

آشنايي با دفاع 
 مقدس

زهدي نسب 
 يعقوب

 09:30-08:00ساعت:  12/6/1401 18:00-14:00پنج شنبه  

92110
04_01 

رضايي  كارآفريني
 مسعود

سه   ،15:30-13:30يك شنبه  
 15:30-13:30شنبه 

 11:30-10:00ساعت:  12/6/1401

92110
12_01 

ميرزائيان  زبان عمومي
 وحيدرضا

سه   ،13:00-10:00دو شنبه  
 13:00-10:00شنبه 

 12:00-10:00ساعت:  13/6/1401 

92110
12_02 

عليشاهي  زبان عمومي
 زهرا

سه   ،16:30-13:30يك شنبه  
 16:30-13:30شنبه 

 12:00-10:00ساعت:  13/6/1401 

92110
12_03 

مالك نژاد  زبان عمومي
 ساناز

چهار   ،16:30-13:30يك شنبه  
 16:30-13:30شنبه 

 12:00-10:00ساعت:  13/6/1401 

92110
20_01 

حسيني سيده  دانش خانواده 
 فاطمه زهرا

 17:00-15:00ساعت:  13/6/1401  19:30-15:30دو شنبه  

92110
23_01 

رجبي نيا  فارسي عمومي
 مريم

سه   ،12:00-09:00يك شنبه  
 12:00-09:00شنبه 

 15:30-13:30ساعت:  12/6/1401

92110
23_02 

خجسته  فارسي عمومي
 زنوزي الناز

دو   ،12:00-09:00يك شنبه  
 12:00-09:00شنبه 

 15:30-13:30ساعت:  12/6/1401 

92110
24_01 

موضوعتفسير
 ي قرآن

سه   ،10:00-08:00سه شنبه   بهادري آتنا
 12:00-10:00شنبه 

 19:00-17:00ساعت:  13/6/1401 

92110
25_01 

انديشه اسالمي 
1 

رضا زاده 
 جودي مهدي

پنج   ،10:00-08:00پنج شنبه  
 12:00-10:00شنبه 

 10:00-08:00ساعت:  14/6/1401 

92110
25_02 

انديشه اسالمي 
1 

رضا زاده 
 جودي مهدي

پنج   ،15:30-13:30پنج شنبه  
 17:30-15:30شنبه 

 10:00-08:00ساعت:  14/6/1401 

92110
26_01 

انديشه اسالمي 
2 

دو   ،10:00-08:00دو شنبه   حيدري مريم
 12:00-10:00شنبه 

 17:00-15:30ساعت:  12/6/1401 

92110
26_02 

انديشه اسالمي 
2 

دو   ،15:30-13:30دو شنبه   حيدري مريم
 17:30-15:30شنبه 

 17:00-15:30ساعت:  12/6/1401

92110
31_01 

سه شنبه   ،15:00-13:00شنبه   نفر زينب قواعد فقه
13:30-15:30 

 15:30-13:30ساعت:  14/6/1401 

92110
32_01 

حضار مقدم  اقتصاد بيمه
 نسرين

سه   ،18:00-16:00يك شنبه  
 18:00-16:00شنبه 

ساع 12/6/1401 
 15:00-13:00ت: 

 ی ترمورود
981  

 



 

92110
33_01 

حقوق تجارت 
 الكترونيك

پنج   ،10:00-08:00پنج شنبه   كريمي بشري
 12:00-10:00شنبه 

 10:00-08:00ساعت:  14/6/1401 

92110
34_01 

روش تحقيق 
 نظري

سه   ،19:00-17:00يك شنبه   سيدان فريبا
 19:00-17:00شنبه 

 15:00-13:00ساعت:  13/6/1401 

92116
00_01 

سرچپورسعيد شطرنج
 شمه مونا

شنبه يك ،10:00-08:00شنبه  
-08:00شنبه دو ،08:00-10:00
 10:00-08:00سه شنبه  ،10:00

 12:00-10:00ساعت:  14/6/1401 

92116
01_01 

پور سعيد 1ورزش 
 موناسرچشمه

پنج شنبه   ،12:00-10:00شنبه  
08:00-10:00 

 15:30-13:30ساعت:  12/6/1401

92116
01_02 

پور سعيد 1ورزش 
 موناسرچشمه

پنج   ،12:00-10:00دو شنبه  
 12:00-10:00شنبه 

 15:30-13:30ساعت:  12/6/1401 

92117
00_01 

تاريخ ادبيات 
 دوره معاصر

رستم پور 
 ملكي رقيه

سه   ،17:00-15:00يك شنبه  
 17:00-15:00شنبه 

 12:00-10:00ساعت:  14/6/1401 

92117
01_01 

نصاري  3گفت و شنود 
 مهناز

سه   ،12:00-10:00يك شنبه  
 12:00-10:00شنبه 

 12:00-10:00ساعت:  14/6/1401

 

 


