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معاون محترم آموزشي دانشگاه

 ۱-اراك ۲– اروميه ۳–اصفهان ۴– الزهراء (س)۵- ايالم ۶– بجنورد ۷– بوعلي سينا۸- بين المللي امام
خميني (ره) ۹– بيرجند ۱۰– تبريز ۱۱– تربيت دبير شهيد رجائي ۱۲– تربيت معلم سبزوار ۱۳– تفرش
۱۴– تهران ۱۵– خليج فارس ۱۶-  حضرت معصومه (ع)۱۷- دريانوردي و علوم دريايي چابهار۱۸-  رازي
۱۹– زابل ۲۰– زنجان ۲۱– سمنان ۲۲– سيستان و بلوچستان ۲۳–شهركرد ۲۴– شهيد باهنر كرمان
۲۵– شهيد بهشتي۲۶– شهيد چمران اهواز۲۷- شيراز ۲۸-  صنعت آب وبرق (شهيد عباسپور) ۲۹–
صنعت نفت۳۰– صنعتي اروميه ۳۱– صنعتي اصفهان ۳۲-  صنعتي بابل ۳۳– صنعتي بيرجند ۳۴–
صنعتي شهداي هويزه ۳۵-  صنعتي قم ۳۶– صنعتي كرمانشاه ۳۷– صنعتي همدان ۳۸– صنعتي
شاهرود۳۹- صنعتي سهند تبريز ۴۰– صنعتي شيراز ۴۱– صنعتي شريف ۴۲– صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي ۴۳– عالمه طباطبايي ۴۴– علم وصنعت ايران ۴۵– واحد بهشهر دانشگاه علم وصنعت ايران ۴۶–
علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان۴۷- علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ۴۸– علوم وفنون دريايي
خرمشهر ۴۹– فردوسي مشهد ۵۰– علوم پايه دامغان ۵۱– قم۵۲– كردستان ۵۳– گيالن ۵۴– لرستان
۵۵– مازنداران ۵۶– محقق اردبيلي ۵۷– هنر اصفهان ۵۸– هرمزگان ۵۹– هنراسالمي تبريز۶۰- هنر۶۱-
هنر تهران ۶۲– يزد ۶۳– ياسوج ۶۴– دانشكده فني ومهندسي گلپايگان ۶۵– جندي شاپور۶۶- مالير
۶۷– علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ۶۸– اهواز ۶۹– شاهد ۷۰– امام حسين (ع) ۷۱– امام صادق
(ع) ۷۲– صنعتي مالك اشتر ۷۳– وليعصر(عج) ۷۴– رفسنجان ۷۵– گلستان ۷۶– شيخ بهايي ۷۷ مجتمع
آموزش عالي تربت حيدريه ۷۸– لرستان ۷۹– گرمسار ۸۰– دانشكده فني و مهندسي بناب ۸۱– مجتمع
آموزش عالي كازرون ۸۲– مراغه ۸۳– دانشكده فني و مهندسي قوچان ۸۴–مجتمع آموزش عالي
اسفراين۸۵– مجتمع آموزش عالي گنبد ۸۶– مجتمع آموزش عالي اردكان ۸۷– مجتمع آموزش عالي آيت
اله حائري ميبدي ۸۸– مجتمع آموزش عالي بم ۸۹– مجتمع عالي سراوان۹۰- مجتمع آموزش عالي
ممسني۹۱- شهركرد ۹۲-آيت اله بروجردي۹۳-واليت ۹۴- هرمزگان۹۵-امام صادق۹۶-بناب ۹۷- پيام
نور۹۸-تربيت مدرس۹۹-تفرش۱۰۰-جامع علمي كاربردي۱۰۱-جهرم۱۰۲-جيرفت۱۰۳حكيم
سبزواري۱۰۴-حضرت نرجس۱۰۵-خوارزمي-۱۰۶دامغان۱۰۷-سلمان فارسي كازرون۱۰۸-سيد جمال
الدين اسدآبادي۱۰۹-شاهد  ۱۱۰-صنعتي بابل۱۱۱- صنعتي جندي شاپور۱۱۲-صنعتي اروميه  
۱۱۳-صنعتي كرمانشاه۱۱۴- مجتمع آموزش عالي و پژوهشي  ۱۱۵-كوثر بجنورد۱۱۶-گلستان ۱۱۷-

مجتمع آموزش عالي و مطالعات و پژوهش هاي خليج فارس
با اهداء سالم؛

    احتراماً به استحضار مي رساند دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه كاشان با تجربه برگزاري
نيمسال تابستاني در چندين سال متوالي به صورت الكترونيكي درنظر دارد امسال نيز دوره مذكور را برگزار

نمايد. ضمنا دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي به شكل حضوري برگزار خواهد شد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام مي توانند به سايت دانشكده آموزشهاي الكترونيكي به

آدرسhttp://oeec.kashanu.ac.ir  مراجعه نمايند.
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دكتر قنبرعلي شيخ زاده
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي


