
 راهنما

با استفاده از شماره کد ملی بعنوان نام کاربری و    edu.shomal.ac.irبه سامانه خدمات آموزشی دانشگاه به نشانی اینترنتی  ورود – 1مرحله 

 جدیدالورودانتخاب گردد(کاربری دانشجویان نکته مهم)نوع  شماره داوطلبی بعنوان رمز عبور وارد سامانه شده و مراحل زیر را انجام دهید.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکمیل فرمهای مندرج در فیلد اطالعات داوطلبان – 2مرحله   

 

)ریزمدارک درجدول اطالعیه موجوداست( برای ثبت نام اری تصاویر مدارک الزمذگبار -3مرحله   



 

نمایش تصاویر ارسال شده  - 4مرحله   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ فرمهای در خواستی  -5مرحله    



 

 

وشماره دانشجویی دریافت و چاپ کد رهگیری  – 6مرحله   

 

 

شناس پذیرش و ثبت نام با استفاده از شماره دانشجویی تخصیص داده شده بعنوان نام کاربری و ربعد از دریافت کد رهگیری و تایید کا – 7مرحله 

 انتخاب گردد( نکته مهم)نوع  کاربری دانشجوجهت پرداخت شهریه از طریق سامانه خدمات آموزشی اقدام نمایید. شماره ملی بعنوان رمز عبور 

سیستم درج گردیده است. اینترنتی شهریه در قسمت راهنمای چگونگی پرداخت  

  



پس از تکمیل مراحل فوق فرمهای تکمیل شده را چاپ و   می بایست دانشجویان گرامی  -8مرحله 

به اداره تحصیالت تکمیلی)طبقه سوم  1400-80-03 حداکثر تا تاریخ راه اصل مدارک ثبت نامیبهم

 .ارسال نمایند دانشکده فنی و مهندسی(

 

ها به صورت غیرحضوری و از طریق کالس می باشد. 1400-08-08 نبهش از  زمان شروع کالسها ضمنا

شود. نام کاربری و رمز ورود همان برگزار می shomal.iranlms.orgسامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 

 باشد.شماره دانشجویی می

 01144۲03۷۵0: با اداره تحصیالت تکمیلی در ساعات اداری تماس

 

 

ارائه شده است. 1400های مختلف در نیمسال اول سال تحصیلی در صفحات بعدی، برنامه درسی رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

 

      4001253شماره دانشجويي:         خانودگي: نام و نام

 نام رشته حسابداری

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه واحد  ردیف

 5650832 2 1تئوري حسابداري  1

 5650832 2 حاکميت شرکتي و اخالق حرفه اي 2

 5650832 2 حسابداري مديريت 3

 5650832 2 روش پژوهش در حسابداري 4

 5650832 2 متون تخصصي حسابداري به انگليسي 5

 

 10 جمع واحد
 

 

 28254160 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 45101170 کل شهریه
 حسابداری مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشتهرشته و  

 
) 2 96152 1تئوري حسابداري  25340006 17:0تا15:0پ ) ( ملک محمد-غالمي ) 

) 2 96151 حاکميت شرکتي و اخالق حرفه اي 25340016 15:0تا13:0پ ) ( سيدروح اله-تقوي ) 

) 2 96150 حسابداري مديريت 25340001 10:0تا8:0پ ) ( عبدهللا-ذبيح زاده ) 

) 2 96153 روش پژوهش در حسابداري 25340012 19:0تا17:0پ ) ( ملک محمد-غالمي ) 

) 2 96154 متون تخصصي حسابداري به انگليسي 25340017 12:0تا10:0پ ) ( سيدروح اله-تقوي ) 

روز پنج شنبه   :20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت       توجه:

 06/08/1400تاريخ  



 

 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400-1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

 

 4001245شماره دانشجويي:               خانودگي: نام و نام

 تولید و عملیات -نام رشته مدیریت صنعتی 

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 5650832 2 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 1

 5650832 2 تحليل آماري 2

 5650832 2 کاربرد تئوري تصميم گيري 3

 5650832 2 تحقيق در عمليات پيشرفته 4

 5650832 2 روش تحقيق 5

 

 10 جمع واحد
 

 

 28254160 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 45101170 کل شهریه
 توليد و عمليات -مديريت صنعتي رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

245951001 
نظريه هاي سازمان و مديريت 

) 2 9622 پيشرفته 10:0تا8:0چ ) ( سيدحميد رضا-رضوي ) 

) 2 9621 آماري تحليل 245951002 12:0تا10:0چ ) ( سعيد-زادهقليامام ) 

) 2 9623 کاربرد تئوري تصميم گيري 245951006 19:0تا17:0چ ) ( موالني اقدم-محمد ) 

) 2 9624 تحقيق در عمليات پيشرفته 245951007 15:0تا13:0چ ) ( محمد-خراساني آملي ) 

) 2 9951 روش تحقيق 245951019 17:0تا15:0چ ) ( غالمعلي-رودي ) 

 

 توجه:
روز پنج شنبه  20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت   :      -1

 06/08/1400تاريخ 

 

 



 

 

 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

 

 4001238شماره دانشجويي:                خانودگي: نام و نام

 نام رشته  حقوق بین الملل

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 5650832 2 حقوق بین الملل کار 1

 5650832 2 حقوق معاهدات 2

 5650832 2 حقوق جزای بین الملل 3

 5650832 2 حقوق بین الملل اقتصادی 4

 5650832 2 حقوق دریاها 5

 

 10 جمع واحد
 

 

 28254160 جمع شهریه متغیر
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 45101170 کل شهریه
  

 حقوق بین المللرشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

)_ 2 96001 حقوق بین الملل کار 2380019 10تا8چ  ) ( داود-قاسمی ) 

)_ 2 96005 حقوق معاهدات 2380001 12تا10چ  ) ( سیدهادی-پژومان ) 

)_ 2 96002 حقوق جزای بین الملل 2380014 15تا13چ  ) ( محمد-نبی پور ) 

)_ 2 96003 حقوق بین الملل اقتصادی 2380004 17تا15چ  ) ( سیدهادی-پژومان ) 

)_ 2 96004 حقوق دریاها 2380003 19تا17چ  ) ( سیدهادی-پژومان ) 

 

 توجه:

روز پنج شنبه    20:رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت    -1

 06/08/1400تاريخ 

 

 



 

 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال         

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اولفرم وضعيت نهايي ثبت
 

      4001236شماره دانشجويي:               خانودگي: نام و نام

 نام رشته  حقوق جزا و جرم شناسی

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 5650832 2     1حقوق جزای عمومی  1

 5650832 2 جرم شناسی                 2

 8476248 3 متون فقه جزایی         3

 5650832 2       1جزای اختصاصی  4

 

 9 جمع واحد

 

 

 25428744 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 42275754 کل شهریه

  

 حقوق جزا و جرم شناسیرشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 
23696100

 3 96107 متون فقه جزايي 3
( 13:0تا10:0چ

) ( يوسف-نورائي  حقوق جزا (

23696100
 2 96109 1حقوق جزاي اختصاصي  4

( 17:0تا15:0چ
) ( محمد-پورنبي   حقوق جزا (

23696100
 2 96108 1حقوق جزاي عمومي  5

( 15:0تا13:0چ
) ( حسين-رنجبر  حقوق جزا (

23696100
) 2 96106 جرم شناسي 8 10:0تا8:0چ ) ( حسين-رنجبر  حقوق جزا (

 

 توجه:

روز پنج شنبه   20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از  ساعت   :      -1

 06/08/1400تاريخ  

 

   



 

تعاليبسمه   

 دانشگاه شمال         

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اولفرم وضعيت نهايي ثبت

 

     4001237شماره دانشجويي:                  خانودگي: نام و نام

 نام رشته  حقوق عمومی

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 8476248 3 حقوق بین الملل عمومی      

 5650832 2 حقوق حل و فصل اختالفات بین المللی            

 5650832 2 مبانی حقوق عمومی         

 5650832 2 حقوق کار                     

 

 9 جمع واحد

 

 

 25428744 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 42275754 کل شهریه
 

 حقوق عمومیرشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

) 2 96146 عمومي مباني حقوق 237981001 20:0تا18:0پ ) ( داود-قاسمي ) 

) 3 96145 حقوق بين الملل عمومي  237981003 11:0تا8:0پ ) 
( -پژومان
 (سيدهادي

) 2 96147 حقوق کار 237981008 18:0تا16:0پ ) ( داود-قاسمي ) 

237981015 
حقوق حل و فصل اختالفات بين 

) 2 96142 المللي 13:0تا11:0پ ) 
( -پژومان
 (سيدهادي

 

 توجه:

روز پنج شنبه   20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از  ساعت   : -1

 06/08/1400تاريخ 

 

 

 



 

 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال         

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

 4001234شماره دانشجويي:                  خانودگي: نام و نام

 نام رشته  حقوق خصوصی

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 5650832 2 قواعد فقه                1

 5650832 2 حقوق تجارت            2

 8476248 3 اصول فقه                 3

 5650832 2          1حقوق مدنی  4

 5650832 2 آیین دادرسی مدنی 5

 

 11 جمع واحد
 

 

 31079576 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 47926586 کل شهریه
 

 حقوق خصوصی رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

) 2 96129 (1مدني )حقوق  20:0تا18:0پ ) ( علي-محمدزاده ) 

) 3 96127 اصول فقه 16:0تا13:0پ ) ( يوسف-نورائي ) 

) 2 96128 قواعد فقه 18:0تا16:0پ ) ( يوسف-نورائي ) 

) 2 96125 حقوق تجارت 10:0تا8:0پ  (يزداني_غالمرضا) (

) 2 96126 آئين دادرسي مدني 12:0تا10:0پ ) ( ياسر-عبدي ) 

 توجه:
روز پنج شنبه    20برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت   :رويت  -1

 06/08/1400تاريخ 

 

 

 

 

  



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400-1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

 

 4001249         شماره دانشجويي:         خانودگي: نام و نام

 بازاریابی-کسب و کارمدیریت نام رشته: 

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 8476248 3 اصول اقتصاد 1

 8476248 3 مديريت عمليات 2

 8476248 3 مديريت بازار يابي 3

 8476248 3 براي مديرانحسابداري  4

 

 12 جمع واحد
 

 

 33904992 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 50752002 کل شهریه
 بازاريابي-كسب و كارمديريت  رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

) 3 9611 اصول اقتصاد 249961001 15:0تا13:30()چ13:0تا11:30چ ) 
( مد مح-ليتکوهيرجائي 

 (هادي

) 3 9612 مديريت عمليات 249961002 19:0تا16:0پ ) ( محمد-خراساني آملي ) 

) 3 9613 مديريت بازار يابي 249961003 16:0تا13:0پ ) 
( -قلي پور فريدوني

 (شهربانو

) 3 9610 حسابداري براي مديران 249961004 18:0تا15:0چ ) ( عبدهللا-ذبيح زاده ) 

 

 توجه:

روز پنج شنبه تاريخ    20طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت   : رويت برنامه از -1

06/08/1400 

 
 

 

  



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400-1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

 

  4001250شماره دانشجويي:             خانودگي: نام و نام

 منابع انسانیمدیریت نام رشته: 

 16۲4۷010 شهریه ثابت به ریال 

 ۲8۲۵416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 5650832 2 مديريت رفتار سازماني پيشرفته 1

 5650832 2 نظريه هاي مديريت دولتي 2

3 
شناسي پژوهش هاي کيفي و روش 

 2 آميخته در مديريت
5650832 

 5650832 2 اداره امور عمومي در اسالم 4

 5650832 2 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي 5

 

 10 جمع واحد
 

 

 28254160 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 45101170 کل شهریه
 منابع انسانيمديريت  رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

) 2 9636 مديريت رفتار سازماني پيشرفته 250981009 15:0تا13:0چ ) 
( سيدحميد -رضوي

 (رضا

) 2 9640 نظريه هاي مديريت دولتي 250981010 19:0تا17:0چ ) ( سعيد-زادهقليامام ) 

250981011 
آميخته در روش شناسي پژوهش هاي کيفي و 

) 2 9637 مديريت 17:0تا15:0چ ) ( سعيد-زادهقليامام ) 

) 2 9638 اداره امور عمومي در اسالم 250981012 12:0تا10:0چ ) 
( سيدحميد -رضوي

 (رضا

) 2 9639 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي 250981013 10:0تا8:0چ ) ( داود-قاسمي ) 

 

 توجه:

روز پنج شنبه   20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت   :      -1

 06/08/1400تاريخ 

 

 تعاليبسمه



 دانشگاه شمال  

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اولفرم وضعيت نهايي ثبت
 

   4001194شماره دانشجويي:                خانودگي: نام و نام

 نام رشته مهندسی  معماری

 18۲۵8814 شهریه ثابت به ریال 

 3249403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 

 4874103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 نام درس  ردیف

تعداد واحد 

 نظری

تعادا واحد 

 شهریه عملی

 17871712 3 1 (   1طراحی معماری ) 1

 8123506 1 1 کارگاه پژوهش در معماری   2

 6498806 0  2    معماری و اندیشه 3

 6498806 0 2 ایده پردازی و فرآیند طراحی   4

 

 10 جمع واحد

  

 

 38992830 جمع شهریه متغیر 
  

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
  

 

 57851644 کل شهریه
   

 مهندسي معماری رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته 

 

 اساتيد درس برنامه درس تعداد_واحد_عملي تعداد_واحد گروه_درس نام_درس كد_درس

194194008 

ايده پردازي 
و فرايند 
) 0 2 9693 طراحي 17:0تا15:0چ ) 

مهجوريان )
سيامک-نماري ) 

194194004 
طراحي 
) 3 4 9694 (1معماري) 19:0تا13:0()پ12:0تا8:0پ ) 

مهجوريان )
سيامک-نماري ) 

194194001 

کارگاه 
پژوهش در 

) 1 2 9695 معماري 12:0تا8:0چ ) ( مازيار-خاکي ) 

194194002 
معماري و 

) 0 2 9692 انديشه 15:0تا13:0چ ) 
( -دشتي شفيعي

 (علي

 توجه:
روز پنج شنبه   20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از ساعت   :   -1

 06/08/1400تاريخ  

 

 

 

  



تعالیبسمه  

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نیمسال اول فرم وضعیت نهایی ثبت

 4001321                  شماره دانشجویی:   خانودگی: نام و نام

 4001321                       الکترونیک دیجیتال –رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 توجه:

3210003 
) 3 96150 فشردهمدارهای مجتمع خیلی  11:0تا8:0چ ) ( محمداسماعیل-اکبرپور ) 

) 3 96151 پردازشگرهای سیگنالهای دیجیتال 3210008 15:0تا13:30()چ12:30تا11:0چ ) ( مصطفی-حیدری ) 

) 3 96152 شبکه های انتقال داده 3210005 18:0تا15:0چ  امیر-علی آبادیان (

) 3 96153 2سیستمهای دیجیتال  32100020 15:0تا13:30()ی12:30تا11:0ی ) ( مصطفی-حیدری ) 
 

 06/08/1400روز پنج شنبه تاریخ   20رویت برنامه از طریق کلمه کاربری)شماره دانشجویی( و رمز عبور)شماره شناسنامه یا کد ملی( از  ساعت   :      -1

 

 

 

 

 

 

  

 الکترونیک دیجیتال -نام رشته مهندسی برق

 شهریه ثابت به ریال 
18258814 

 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 
3249403 

 شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 3 مدارهای مجتمع خیلی فشرده 1
9748209 

 3 پردازشگرهای سیگنالهای دیجیتال 2
9748209 

 3 شبکه های انتقال داده 3
9748209 

 3 )جبرانی(2سیستمهای دیجیتال  4
2543016 

 

 12 جمع واحد

 

 

 38992836 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 50646457 کل شهریه

 



تعالیبسمه  

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نیمسال اول فرم وضعیت نهایی ثبت

 4001320                     شماره دانشجویی:   خانودگی: نام و نام

 قدرت سیستمهای –رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 

) 3 9952 الکترونیک صنعتی 320951012 18:0تا15:0د ) ( مصطفی-حیدری ) 

) 3 9651 توزیع انرژی الکتریکی 320951001 18:0تا15:0چ ) ( مرتضی-عباس قربانی ) 

) 3 9652 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 320951002 11:0تا8:0چ ) ( حمید-افشنگ ) 

320951003 

مباحث ویژه )بهینه سازی سیستمهای 

) 3 9653 قدرت الکتریکی( 15:0تا13:30()چ12:30تا11:0چ ) ( محمداسماعیل-اکبرپور ) 

 

 توجه:

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي( از  ساعت   :      -1

 

 

  

 سیستم های قدرت -نام رشته مهندسی برق

 شهریه ثابت به ریال 
18۲۵8814 

 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال 
3۲49403 

  تعداد واحد نام درس  ردیف

 3 )جبرانی(الکترونیک صنعتی 
2543016 

 3 توزیع انرژی الکتریکی 
9748209 

 3 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
9748209 

 

مباحث ویژه )بهینه سازی سیستمهای قدرت 

 3 الکتریکی(

9748209 

 

 12 جمع واحد

 

 

 38992836 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 50646457 کل شهریه

 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

  4001233       شماره دانشجويي:          خانوادگي: نام و نام

 تمرینات اصالحی –ی اصالح تمریناتو  یورزش یشناس بیآس نام رشته

 16،247،010 شهریه ثابت به ریال

 ۲،8۲۵،416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،۲38،3۵1 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 ۵6۵083۲ ۲ حرکت شناسی کاربردی 1

 ۵6۵083۲ ۲ فیزیولوژی دستگاه عصبی  ۲

 ۵6۵083۲ ۲ تمرینات  اصالحی پیشرفته 3

 ۵6۵083۲ ۲ روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 4

    

 

 8 جمع واحد
 

 

 22603328 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 39450338 کل شهریه
  

 

 کد گروه نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

واحد 

 تئوری

واحد 

 عملی

نوع 

 درس
 روز کالس نام استاد

)   0 2 9796 روش تحقيق و آمار در علوم ورزشي 23340101 حسن-دلروز ) ( 20:0تا18:0س ) 

)   0 2 9797 فيزيولوژی دستگاه عصبي 23340102 محمدرضا-اسماعيل زاده طلوعي ) ( 15:0تا13:0س ) 

) (نامشخص)   0 2 9794 حرکت شناسي کاربردی 23340103 10:30تا8:30س ) 

)   0 2 9795 تمرينات اصالحي پيشرفته 23340104 راحله-غفاری چراتي ) ( 18:0تا15:0س ) 

 

 توجه:
روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

06/08/1400 

 

  



 1400 – 1401 نام دانشجو جهت نیمسال اول فرم وضعیت نهایی ثبت

 4001104     شماره دانشجویی:                 خانوادگی:نام و نام

 هاکلیه گرایش  -نام رشته مهندسی شیمی

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 انتقال جرم پیشرفته 1

 9748209 3 طراحی راکتور پیشرفته 2

 9748209 3 ترمودینامیک پیشرفته 3

 

 9 جمع واحد
 

 

 29244627 جمع شهریه متغیر
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 48103441 کل شهریه
 

 تعداد واحد کد گروه کد درس نام درس
واحد 

 تئوری

واحد 

 عملی
 ساعت کالس روز کالس نام استاد نوع درس

 9760 10440102 طرح راکتور پیشرفته
 چهارشنبه  ابراهیم صادقی اصلی - 3 3

11:12:30-13:30-

15 

 20:00-17:00 چهارشنبه عباسعلی رستمی اصلی - 3 3 9761 10440101 ترمودینامیک پیشرفته

 اصلی - 3 3 9762 10440107 انتقال جرم پیشرفته
سید جواد 

 موسوی
 11:00-08:00 پنجشنبه

روز پنج شنبه تاریخ   20:00رویت برنامه از طریق کلمه کاربری)شماره دانشجویی( و رمز عبور)شماره شناسنامه یا کد ملی(  از ساعت  -1توجه:        

06/08/1400 

        

 

  



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

       4001305      شماره دانشجويي:                                   خانوادگي: نام و نام              

 حمل و نقل -نام رشته مهندسی عمران

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 تقاضا در حمل و نقل 1

 9748209 3 حمل و نقل کاال 2

 6498806 2 ایمنی در ترافیک 3

 9748209 3 آمار و احتماالت پیشرفته 4

 ------ 2 مهندسی ترافیک )پیش نیاز( 5

 
 11 جمع واحد

 
 

 35743433 جمع شهریه متغیر
 

 
  600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

  54602247 کل شهریه  
  

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

واحد 

 تئوری

واحد 

 عملی

نوع 

 درس
 نام استاد

روز 

 کالس
 ساعت کالس

 11:00 – 8:00 چهارشنبه رضا بهزاد اصلی   3 9734 30530501 تقاضا در حمل و نقل

 13:00 – 11:00 چهارشنبه دکتر غالمعلی بهزادی اختیاری   2 9736 30530504 ایمنی در ترافیک

 19:00-16:00 چهارشنبه دکتر شاکری اختیاری   3 9735 30530531 آمار و احتماالت پیشرفته

 20:00 – 17:00 پنج شنبه دکتر امید تی تی دژ اختیاری   3 9733 30530506 حمل و نقل کاال

 12:00 – 10:00 یکشنبه مانا معتمدی جبرانی   2 9904 30530542 مهندسی ترافیک )پیش نیاز(

 

روز پنج شنبه   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        توجه:

 06/08/1400تاريخ 

  



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 –1401دانشجو جهت نيمسال اول  نامفرم وضعيت نهايي ثبت

 

 4001991     شماره دانشجويي:         خانوادگي: نام و نام

 راه و ترابری -نام رشته مهندسی عمران

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1

 9748209 3 مدیریت تعمیر و نگهداری راه 2

 9748209 3 آمار و احتماالت پیشرفته  3

4 

واحد در صورتی که  2اصول مهندسی ترافیک 

 2 در دوره کارشناسی نگذرانده اید
------ 

 

 9 جمع واحد

 

 

 29244627 متغیر جمع شهریه
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 48103441 کل شهریه
 

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 نام استاد

روز 

 کالس
 ساعت کالس

تحلیل و طراحی روسازی 

 پیشرفته

16016010

1 
 11:00- 8:00 چهارشنبه امیر ایزدی اصلی 3 9729

 آمار و احتماالت پیشرفته
16016012

2 
 اختیاری 3 9728

دکتر 

 شاکری

چهار 

 شنبه
16:00-19:00 

 مدیریت تعمیر و نگهداری راه
16016010

5 
 20:00-17:00 پنج شنبه نصراله تبار اصلی 3 9727

 12:00-10:00 یک شنبه نبی پور جبرانی 2 9903 16016033 اصول مهندسی ترافیک

 

 توجه:
روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

06/08/1400 

 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

       4001307                 شماره دانشجويي:        خانوادگي: نام و نام

 زلزله -نام رشته مهندسی عمران 

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 9748209 3 بلندساختمانهای  1

 9748209 3 لرزه شناسی و مهندسی زلزله 2

 9748209 3 دینامیک سازه ها 3

 9748209 3 ریاضیات عالی مهندسی 4

 

 12 جمع واحد
 

 

 3899۲836 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 ۵۷8۵16۵0 کل شهریه
  

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 نام استاد

روز 

 کالس
 ساعت کالس

 ساختمانهاي بلند
 

3073070014 

 
 11:00- 08:00 چهارشنبه دکتر سیدپور  30 9773

 14:00 – 11:00 چهارشنبه دکتر فالحیان اصلی 3 9772 307307002 لرزه شناسی و مهندسی زلزله

 17:00 – 14:00 چهارشنبه دکتر فالحیان اصلی 3 9771 307307001 دینامیک سازه ها

  20:00 - 17:00 پنج شنبه دکتر شاکری اختیاری 3 9770 3073070028 ریاضیات عالی مهندسی

 

 

 توجه:
 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

 
 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

 4001306    شماره دانشجويي:               خانوادگي: نام و نام

 ژئوتکنیک -نام رشته مهندسی عمران 

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 مکانیک خاک پیشرفته 1

 9748209 3 خاک مسلح 2

 9748209 3 لرزه شناسی و مهندسی زلزله 3

 9748209 3 ریاضیات عالی مهندسی 

 

 12 جمع واحد
 

 

 3899۲836 جمع شهریه متغیر
 

 

 600000 دانشجویی و فرهنگیخدمات 

 

 

 ۵۷8۵16۵0 کل شهریه
  

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد
 ساعت کالس روز کالس نام استاد نوع درس

لرزه شناسی و 

 مهندسی زلزله
 14:00-11:00 چهارشنبه دکتر فالحیان اختیاری 3 9776 306961018

 19:00-16:00 چهارشنبه رنجبردکتر نیما  اختیاری 3 9777 306961012 خاک مسلح

مکانیک خاک 

 پیشرفته
 12:00-9:00 پنجشنبه دکتر فاتح اصلی 3 9775 306961003

ریاضیات عالی 

 مهندسی
 19:00-16:00 پنجشنبه دکتر شاکری اختیاری 3 9778 306961006

 

 توجه:

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره  -1
 

 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

       4001164           شماره دانشجويي:      خانوادگي: نام و نام

 سازه -نام رشته مهندسي عمران 

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 ميزان شهريه تعداد واحد نام درس رديف

 9748209 3 تکنولوژی عالي بتن 1

 9748209 3 تئوری االستيسيته 2

 9748209 3 روش اجزاء محدود 3

 9748209 3 رياضيات عالي مهندسي 4

  12 جمع واحد 

 3899۲836 جمع شهريه متغير

 600000 خدمات دانشجويي و فرهنگي

 ۵۷8۵16۵0 كل شهريه

 

 کد گروه کد درس نام درس
تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 ساعت کالس روز کالس نام استاد

 11:00 – 8:00 چهارشنبه فالحیاندکتر  اختیاری 3 9782 6416410025 تکنولوژی عالی بتن

 اصلی 3 9781 641641005 روش اجزاء محدود
 12:30 - 11:00 چهارشنبه دکتر سید پور

 11:00- 09:30 پنج شنبه دکتر سید پور

 14:00– 11:00 پنج شنبه دکتر سید پور اصلی 3 9780 641641002 تئوری االستیسیته

 1900-16:00 پنج شنبه دکتر شاکری اختیاری 3 9783 6416410032 ریاضیات عالی مهندسی

 

 توجه:
روز پنج شنبه   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

 06/08/1400تاريخ 

 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 – 1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

       4001309      شماره دانشجويي:       خانوادگي: نام و نام

 سیستمهای کالن -نام رشته مهندسی صنایع

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 فناوری های حمل و نقل 1

 9748209 3 مهندسی سیستم 2

 9748209 3 مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 3

  9 جمع واحد 

  29244627 جمع شهریه متغیر 

  600000 فرهنگیخدمات دانشجویی و  

  48103441 کل شهریه 

 

 کد گروه کد درس نام درس
تعداد 

 واحد
 روز کالس نام استاد نوع درس

ساعت 

 کالس

 11-8 پنجشنبه قبادی اختیاری 3 9740 173961031 فناوری های حمل و نقل

 17-14 پنجشنبه موالنی اصلی 3 9741 173961006 مهندسی سیستم

 20-17 پنجشنبه موالنی اختیاری 3 9742 173961026 بهینه سازی حمل و نقلمدل های زمانبندی و 

 واحد را نگذرانده اند   3دانشجویان که از رشته غیر مرتبط پذیرفته شده اند یا در دوره کارشناسی دروس زیر به ارزش هرکدام 

 بایست جدول زیر را تکمیل نمایند. ضمناً، مبلغ شهریه این دروس متعاقبًا از سوی امور مالی اعالم خواهد شد. می 

 این درس را نگذرانده ام این درس را گذرانده ام نام درس

     1تحقیق در عملیات 

     احتمال و آمار مهندسی

     1اقتصاد عمومی 

 امضاء دانشجو

 

 توجه

روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

06/08/1400 

 



 تعاليبسمه      

 دانشگاه شمال

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

  4001115             شماره دانشجويي:         خانوادگي: نام و نام

 شبکه های کامپیوتری -نام رشته مهندسی کامپیوتر

 18،258،814 شهریه ثابت

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد عملی

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد نظری

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 9748209 3 کامپیوتریدر شبکه های  1مباحث ویژه  1

 9748209 3 در شبکه های کامپیوتری 2مباحث ویژه  2

 9748209 3 شبکه های بی سیم و سیار 3

 

 9 جمع واحد
 

 

 3،249،403 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 4،874،103 کل شهریه

   

 

 کد درس نام درس

کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

نوع 

 روز کالس استادنام  درس

ساعت 

 کالس

 11-8 چهارشنبه حمیدرضا کوهی 3گروه  3 9716 115961031 در شبکه های کامپیوتری  1مباحث ویژه 

 14-11 چهارشنبه  محمدرضا فدوی امیری 3گروه  3 9718 115961033 در شبکه های کامپیوتری 2مباحث ویژه 

1گروه  3 9717 115961010 شبکه های بی سیم سیار  11-8 پنج شنبه حامد رجبی 

 توجه:
روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        

06/08/1400 

 

 

 

 

 



 تعاليبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

     4001282                    شماره دانشجويي:       خانوادگي: نام و نام

 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-نام رشته  فیزیولوژی ورزشی 

 16،247،010 شهریه ثابت به ریال

 2،825،416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،238،351 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 5650832 2 روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 1

 5650832 2 آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 2

 5650832 2 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 3

 5650832 2 توسعه عوامل آمادگی جسمانی 4

 
   

 

 8 جمع واحد
 

 

 22603328 جمع شهریه متغیر 
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 39450338 کل شهریه
 

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد
 روز کالس نام استاد

 ۲ 981۵ بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ۲۲040104
اسماعیل زاده )

محمدرضا-طلوعی ) 
( 10:30تا8:30چ ) 

) ۲ 9816 توسعه عوامل آمادگی جسمانی ۲۲0401۲۲ حسن-دلروز ) ( 1۵:0تا13:0چ ) 

فتهآناتومی و فیزیولوژی انسان پیشر ۲۲040103  981۷ ۲ ( طاهر-افشارنژاد ) ( 10:30تا8:30پ ) 

) ۲ 9818 روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی ۲۲04010۲ طاهر-افشارنژاد ) ( 1۲:30تا10:30پ ) 

      

 توجه:

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        
 

 

 



تعاليبسمه  

 دانشگاه شمال

1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت  

 4001221             شماره دانشجويي:       خانوادگي: نام و نام

فیزیولوژی ورزشی کاربردی -نام رشته  فیزیولوژی ورزشی   

 16،247،010 شهریه ثابت به ریال

الشهریه متغیر هر واحد نظری به ری  2،825،416 

الشهریه متغیر هر واحد عملی به ری  4،238،351 

همیزان شهری تعداد واحد نام درس ردیف  

های آماری در فیزیولوژی ورزشیروش  1  2 5650832 

رفته آناتومی و فیزیولوژی انسان پیش 2  2 5650832 

 5650832 2 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 3

 5650832 2 توسعه عوامل آمادگی جسمانی 4

 

 8 جمع واحد

 

 

 22603328 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 39450338 کل شهریه

 

 

 

 

 

روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        توجه:

06/08/1400 

 

 

 تعاليبسمه

کد  نام درس کد درس

 گروه

 تعداد

 واحد

 روز کالس نام استاد

) 2 9805 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 22140104 محمدرضا-اسماعیل زاده طلوعی ) ( 10:30تا8:30چ ) 

) 2 9806 توسعه عوامل آمادگی جسمانی 22140106 حسن-دلروز ) ( 15:0تا13:0چ ) 

هپیشرفتآناتومی و فیزیولوژی انسان  22140103  9807 2 ( طاهر-افشارنژاد ) ( 10:30تا8:30پ ) 

) 2 9808 روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی 22140102 طاهر-افشارنژاد ) ( 12:30تا10:30پ ) 



 دانشگاه شمال

 1400 – 1401 نام دانشجو جهت نیمسال اول  فرم وضعیت نهایی ثبت
 

    4001178              شماره دانشجويي:         خانوادگي: نام و نام  

 لجستیک و زنجیره تامین -نام رشته مهندسی صنایع
 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 هوشمندی و تحلیل زنجیره تأمین 1

 9748209 3 طراحی شبکه زنجیره تأمین 2

 9748209 3 و بهینه سازی حمل و نقل مدلهای زمان بندی  3

  9 جمع واحد 

  29244627 جمع شهریه متغیر 

  600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی 

  48103441 کل شهریه 

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد
 نوع درس

نام 

 استاد

روز 

 کالس
 ساعت کالس

 هوشمندی و تحلیل زنجیره تأمین

 

178951012 

 

9706 

 
 11:00-8:00 پنجشنبه قبادی تخصصی انتخابی 3

 طراحی شبکه زنجیره تأمین

 

178951001 

 

9707 

 
 15:00-11:00 پنجشنبه خاکباز تخصصی الزامی 3

 مدلهای زمان بندی  و بهینه سازی حمل و نقل

 

178951007 

 

9708 

 
 20:00-17:00 پنجشنبه موالنی تخصصی الزامی 3

 واحد را نگذرانده اند   3دانشجویان که از رشته غیر مرتبط پذیرفته شده اند یا در دوره کارشناسی دروس زیر به ارزش هرکدام 

 بایست جدول زیر را تکمیل نمایند. ضمناً، مبلغ شهریه این دروس متعاقبًا از سوی امور مالی اعالم خواهد شد. می 

 درس را نگذرانده اماین  این درس را گذرانده ام نام درس

 برنامه ریزی و کنترل موجودی

 

  

 تحقیق در عملیات

 

  

 طرح ریزی واحد های صنعتی

 

  

 توجه:
 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1

 

 

 تعاليبسمه



 دانشگاه شمال

 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت
 

       4001308      شماره دانشجويي:       خانوادگي: نام و نام

 مدیریت ساخت-نام رشته مهندسی عمران

 18،258،814 شهریه ثابت به ریال 

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال 

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف

 9748209 3 تکنولوژی عالی بتن 1

 9748209 3 برنامه ریزی و کنترل پروژه 2

 9748209 3 مدیریت پروژه 3

 9748209 3 ریاضیات عالی مهندسی 4

 
 12 جمع واحد

 
 

 3899۲836 جمع شهریه متغیر
 

 
 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 
 

  ۵۷8۵16۵0 کل شهریه

 

 

 توجه:

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره -1
 

  

 کد درس نام درس

کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

نوع 

 ساعت کالس روز کالس نام استاد درس

 11:00- 8:00 چهارشنبه دکتر فالحیان اصلی 3 9785 308308022 تکنولوژی عالی بتن

 16:00-13:00 چهارشنبه مسعودنژاددکتر  اصلی 3 9786 308308002 برنامه ریزی و کنترل پروژه

 19:00-16:00 چهارشنبه دکتر مسعودنژاد اصلی 3 9787 308308004 مدیریت پروژه

 19:00-16:00 پنج شنبه دکتر شاکری اختیاری 3 9788 308308031 ریاضیات عالی مهندسی



 1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت

  4001179       شماره دانشجويي:      خانوادگي: نام و نام

 مدیریت مهندسی -نام رشته مهندسی صنایع
 18،258،814 شهریه ثابت  

   3،249،403 متغیر هر واحد عملیشهریه   

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد نظری

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس ردیف  

 9748209 3 مبانی تجارت الکترونیکی 1  

 9748209 3 مهندسی سیستم 2  

 9748209 3 مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 3  

  
 

 9 جمع واحد
   

 
 29244627 متغیرجمع شهریه 

   
 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

   
 

 48103441 کل شهریه
   

 واحد را نگذرانده اند   3دانشجویان که از رشته غیر مرتبط پذیرفته شده اند یا در دوره کارشناسی دروس زیر به ارزش هرکدام        

 بایست جدول زیر را تکمیل نمایند. ضمناً، مبلغ شهریه این دروس متعاقبًا از سوی امور مالی اعالم خواهد شد. می 
 

 

 این درس را نگذرانده ام این درس را گذرانده ام نام درس

  

 

 احتمال و آمار مهندسی

    

 

 تحقیق در عملیات 

    

 

 اقتصاد مهندسی

    

 

 سازماناصول مدیریت و تئوری 

    

 

 اقتصاد عمومی 

    
   امضاء دانشجو   

روز پنج شنبه   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        توجه:

 06/08/1400تاريخ 

  

 کد گروه کد درس نام درس

تعداد 

 واحد

واحد 

 تئوری

واحد 

 نام استاد نوع درس عملی

روز 

 ساعت کالس کالس

 11:00-8:00 پنج شنبه قبادی تخصصی انتخابی 0 3 3 9701 179951018 مبانی تجارت الکترونیک

 تخصصی الزامی 0 3 3 9702 179951007 مهندسی سیستم
موالنی 

 اقدم
 17:00-14:00 پنج شنبه

مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل 

 و نقل
 تخصصی انتخابی 0 3 3 9703 179400001

موالنی 

 اقدم
 20:00-17:00 پنج شنبه



 تعالیبسمه

 دانشگاه شمال

 1400 –1401نام دانشجو جهت نیمسال اول فرم وضعیت نهایی ثبت
 

 4001۲۲9      شماره دانشجویی:        خانوادگی: نام و نام

 مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای  ورزشی -نام رشته  مدیریت ورزشی 

 16،247،010 شهریه ثابت به ریال

 ۲،8۲۵،416 شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال

 4،۲38،3۵1 شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

 شهریهمیزان  تعداد واحد نام درس ردیف

 ۵6۵083۲ 2 مدیریت بازار یابی در ورزش 1

 ۵6۵083۲ 2 اصول و مبانی مدیریت 2

 ۵6۵083۲ 2 تحلیل اماری و کاربرد نرم افزار ها 3

 ۵6۵083۲ 2 نظریه های سازمان و مدیریت 4

 ۵6۵083۲ 2 زبان تخصصی 5

 

 10 جمع واحد

 

 

 28254160 جمع شهریه متغیر
 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 45101170 کل شهریه
  

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

تعداد 

 واحد

واحد 

 تئوری

واحد 

 عملی
 ساعت کالس روز کالس نام استاد نوع درس

 10:30- 08:30 چهارشنبه دکتر امیرنژاد تخصصی - ۲ ۲ 98۲8 ۲۲9۲۲9108 مدیریت بازار یابی در ورزش

 1۲:30- 10:30 چهارشنبه دکتر محمدی پایه - ۲ ۲ 98۲6 ۲۲9۲۲9103 اصول و مبانی مدیریت

 1۵:00– 13:00 چهارشنبه دکتر امیرنژاد پایه - ۲ ۲ 98۲۷ ۲۲9۲۲910۲ تحلیل اماری و کاربرد نرم افزار ها

 1۷:00 - 1۵:00 چهارشنبه دکتر محمدی تخصصی - ۲ ۲ 98۲۵ ۲۲9۲۲9110 نظریه های سازمان و مدیریت

 ۲0:00 - 1۷:00 چهارشنبه دکتر افشارنژاد جبرانی 0 ۲ ۲ 990۲ ۲۲9۲۲919 زبان تخصصی

 

 توجه:
روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1

06/08/1400 

 



تعاليبسمه       

 دانشگاه شمال

1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت  

دگي: اخانونام و نام 4001116         شماره دانشجويي:       

نرم افزار  -نام رشته مهندسی کامپیوتر  

 18،258،814 شهریه ثابت

نظریواحد ه متغیر هر یشهر  3،249،403 

 4،874،103  عملی ه متغیر هر واحدیشهر

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

1مباحث ویژه در نرم افزار  1  3 9748209 

 9748209 3 الگوریتمهای تصادفی 2

2مباحث ویژه در نرم افزار  3  3 9748209 

 
 9 جمع واحد

 

 

 3،249،403 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی
 

 

 48103441 کل شهریه

  

 

 

 

 

       

 

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1  

 

 

 کد درس نام درس
کد 

 گروه

 تعداد

 واحد
 ساعت کالس روز کالس نام استاد

1مباحث ویژه در نرم افزار   11:00-8:00 چهارشنبه کوهی 3 9721 116991057 

 14:00-11:00 چهارشنبه فدوی 3 9723 116991054 الگوریتمهای تصادفی

2مباحث ویژه در نرم افزار   11:00-8:00 پنج شنبه رجبی 3 9722 116951059 



تعاليبسمه       

 دانشگاه شمال

1400 –1401نام دانشجو جهت نيمسال اول فرم وضعيت نهايي ثبت  

  4001119                  شماره دانشجويي:    خانوادگي: نام و نام

هوش مصنوعی و رباتیکز -نام رشته مهندسی کامپیوتر  

 18،258،814 شهریه ثابت

 3،249،403 شهریه متغیر هر واحد نظری

 4،874،103 شهریه متغیر هر واحد عملی

 میزان شهریه تعداد واحد نام درس  ردیف

 9748209 3 یادگیری ماشین 1

در هوش مصنوعی 1مباحث ویژه  2  3 9748209 

 9748209 3 رایانش تکاملی 3

 

 9 جمع واحد
 

 

 29244627 جمع شهریه متغیر 

 

 

 600000 خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

 48103441 کل شهریه

  

 کد گروه کد درس نام درس
تعداد 

 واحد

واحد 

 تئوری

واحد 

 عملی

نوع 

 درس
دنام استا  ساعت کالس روز کالس 

2گروه  0 3 3 9710 119951011 یادگیری ماشین  11:00-8:00 چهارشنبه کوهی 

2گروه  0 3 3 9712 119951009 رایانش تکاملی  14:00-11:00 چهارشنبه فدوی 

در هوش  1مباحث ویژه 

 مصنوعی
1گروه  0 3 3 9711 119951054  11:00-8:00 پنجشنبه رجبی 

 

 توجه:

 06/08/1400روز پنج شنبه تاريخ   20:00رويت برنامه از طريق کلمه کاربری)شماره دانشجويي( و رمز عبور)شماره شناسنامه يا کد ملي(  از ساعت  -1        


