
 به نام خدا

 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

 1396اطالعیه ترم تابستان

 96بدین وسیله به اطالع می رساند که موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی ادیب مازندران در نظر دارد ترم تابستان سال 

 ارائه نماید. 2و دروس عمومی و اختصاصی را در جدول شماره ی  1را با برنامه زمان بندی درجدول شماره ی  

 فرایند زمانبندی

 آنالین -بصورت پرداخت الکترونیک

 21/04/96از 

 واریز پیش پرداخت شهریه

 ریال 000/000/2

 تاریخ انتخاب واحد 26/04/96تا  24/04/96

 کالسهاشروع  31/04/96

 پایان کالسها 02/06/96

 شروع امتحانات 04/06/96

 پایان امتحانات 09/06/96

 1جدول شماره

 :الزم به ذکر است که      

 انتخاب واحد طبق زمانبندیهای اعالم شده انجام می شود.      .1

 فناوری خواهد بود.شهریه ثابت و متغیر ترم تابستان بر طبق مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و       .2

 فقط شهریه متغیر را پرداخت خواهند نمود.  دانشجویان مهمان      .3

مدارک مورد نیاز دانشجویان مهمان: معرفی نامه از دانشگاه مبدا، کپی کارت دانشجویی، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و یک 

 مراجعه شود.(به همراه کلیه مدارک  1396تیرماه  28تیرماه تا  17در بازه زمانی )          قطعه عکس

 تشکیل کالسها منوط به حد نصاب رسیدن دانشجویان در آن درس می باشد.



 (96تیرماه  14نمایند. )حداکثر برای درخواست دروس دیگر می توانید با در دست داشتن اسامی متقاضیان به مدیر گروه مراجعه 

 اداره آموزش موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

تعداد  درس نام

 واحد

تعداد  نام درس

 واحد

 3 2و1ریاضی کاربردی  4و  3 3و  2اصول حسابداری 

 3 2و1ریاضی عمومی  -ریاضی پیش  3 اقتصاد خرد و کالن

 4و3و2 2و1و کاربرد آن در مدیریت  آمار 3 1حسابداری صنعتی

 3 ادبیات فارسی 3 1حسابرسی

 2و1 گاهپایگاه داده ها و آزمایش 3 1مدیریت مالی 

 2 دانش خانواده و جمعیت 3 2و1حسابداری پیشرفته 

 2 2و1اندیشه اسالمی  4 2حسابداری میانه 

 2 آشنایی با دفاع مقدس 3و2 2و1پژوهش عملیاتی 

 2 2و1تربیت بدنی  3و2 2و1 تحقیق در عملیات

 3 زبان عمومی 3 سازمانهای پولی و مالی

 3 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 3 مدیریت استراتژیک

 2 اخالق و تربیت اسالمی 3و2و1 کارآموزی و سمینار ) همه رشته ها ( – پروژه

 2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 3 2برنامه سازی پیشرفته 

 2 تفسیر موضوعی قرآن )متون اسالمی( 3 اطالعاتیایجاد بانکهای 

 3و2 کامپیوتر و کاربرد آن 3 مدیریت تولید

 2 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 2 یادگیری حرکتی

   2 سمینار در مسائل بازاریابی


