باسمه تعالی
اطالعیه ترم تابستان مجازي  993دانشگاه الزهرا

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


مراحل انتخاب واحد مجازی از طریق سامانه گلستان از  19تيرتا  23تير  1400آغاز می شود و برای تمام دانشجویان شهریه دارد (در این مرحله
انتخاب واحد قطعی میشود)



برای ورود به سامانه مجازی حتما به اطالعيه های مركزآموزشهای مجازی مراجعه کرده و اطالعيه های مركز را بدقت مطالعه و دنبال کنید .این
اطالعیه ها در صفحه اصلي سایت دانشگاه همچنین پورتال معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه قابل رویت خواهد بود.



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



و شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان مي باشد..

درصورت هر گونه مشکل فني بعداز شروع ترم زمان برگزاری کالسها ميتوانید با شماره تلفن  02191301710تماس بگیرید .برای دریافت سایر اطالعات فقط
اطالعیه های مرکز را رصد کنید.
شروع کالسهاي مجازي  26تیر 1400

واحدهای ارائه شده
نام درس

زمان ارائه /امتحان

نام استاد

واحد

شماره و گروه درس

زبان عمومی

سه شنبه 9تا  12سه شنبه 16-13

وحیدرضا میرضائیان

3

9211012_01

زبان عمومی

سه شنبه 9تا 12و سه شنبه 13تا 16

زهرا علیشاهي

3

9211012_02

دانش خانواده و جمعیت

یك شنبه  13تا 17

منصوره پرتو اعلم

2

9211020_01

دانش خانواده و جمعیت

دوشنبه  13تا 17

منصوره پرتو اعلم

2

9211020_02

فارسی عمومی

شنبه 9تا  12و یکشنبه  9تا 12

مریم رجبي نیا

3

9211023_01

فارسی عمومی

شنبه 13تا  16و یکشنبه 13تا 16

مریم رجبي نیا

3

9211023_02

فارسی عمومی

یکشنبه 9تا  12و دوشنبه  9تا 12

الناز خجسته زنوزی

3

9211023_03

تفسیر موضوعی قرآن کريم

شنبه  8تا 12

بهادری آتنا

2

9211024_01

انديشه اسالمی 1

 5شنبه  8تا12

مهدی رضا زاده جودی

2

9211025_01

انديشه اسالمی 1

 4شنبه 13تا17

مهدی رضا زاده جودی

2

9211025_02

انديشه اسالمی 2

سه شنبه 8تا12

مریم حیدری

2

9211026_01

انديشه اسالمی 2

دو شنبه 13تا 17

مریم حیدری

2

9211026_02

مبانی گارآفرينی

 3شنبه 13تا  15چهار شنبه  13تا 15

مسعود رضایي

2

9211003_01

آشنايی با دفاع مقدس

 5شنبه  14تا 18

یعقوب زهدی نسب

2

9211004_01

دروس اختصاصی
اقتصاد کالن 3

شنبه  10تا  13و دوشنبه  10تا 13

ابوالفضل شاه آبادی

3

9211306_01

رياضی در شیمی

یکشنبه 13-16 :و سه شنبه10-13 :

منتظری

3

9211403_01

فلسفه علم (رياضیات)

شنبه  10-12شنبه 13:30-15:30
دوشنبه 10-12

ابوالقاسم الله

برای اطالع از شهریه مجازی اینجا را کلیک کنید

9211201_01

