
ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی

38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1

38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2

39/52عربی39/863عربی3

313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4

312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5

2/56زمین شناسی5/886حسابان6

36/88ریاضی 24/637هندسه7

9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8

4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10

5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1

4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2

3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3

1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 
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ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی

16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1

315/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2

312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3

6/00ریاضی6/004ریاضی4

7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5

5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6

24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7

23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8

4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10

25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11

5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1

5/21 اصول وعقاید5/212معارف اسالمی2

2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3

1/75 فقه و اصول1/284عربی4

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی

ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

2/3



ردیفنوعسابقه تحصیلی

8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی

2عمومی

3

4

1

2

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی

312/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن
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عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول و عقاید/معارف اسالمی
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