
 

 

  

  

 

 گروه

 ایام هفته

 یـایـیـانـپـاس یـالـغـرتـپ یــروس یـنـیـچ یـسـیـلـگـان

 69 69 69و69و69 69 69و 69 69 69 69و69و69 69 69و69و69 69 69

 هـشنب

 مکالمه پیشرفته
 استاد حکیمی پور

 501 کالس 51ساعت 
 

 زبان چینی آموزش
 استاد نوروزیان

 555 کالس 50:00ساعت 
   

 پرتغالی موزش زبانآ
 علیخانی استاد

 502کالس  51ساعت 
  

 اسپانیایی آموزش زبان
 استاد بختیاری

  505 کالس 51ساعت
 

 

 ب ـلـدرک مط
 استاد موذنی

 501 کالس 52ساعت 
 

 
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 55:00ساعت 

   
 آشنایی با متون اسالمی

 خدابخشیاستاد 
 502کالس  51ساعت 

 پرتغالی آموزش زبان
 الهوتیاستاد 

 501کالس  51ساعت 
 

 آشنایی با متون اسالمی
 استاد بختیاری

  505 کالس 51ساعت 
 

   
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 51:00ساعت 

        

 یکشنبه

 
 غـــی تبلیــمبان

 استاد فرجام فرد
 502کالس 51ساعت 

 
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 50:00ساعت 

 
 روسی آموزش زبان

 استاد حسینی
 501کالس 51ساعت 

   
 اسپانیاییآموزش زبان 

 استادعبدالحکیم
 502 کالس 51ساعت 

 

 اسپانیایی آموزش زبان
 استاد بختیاری

 505 کالس 51ساعت
 

 رـــــــــکارگاه منب
 استاد فرجام فرد

 502 کالس 52ساعت 
 

 آموزش زبان چینی
 استاد نوروزیان

 555 کالس 55:00ساعت 
 

 مکالمه پیشرفته
 استاد یوسفی

 501 کالس 51:11ساعت 
   

 آشنایی با متون اسالمی
 ستادعبدالحکیما

 502 کالس 51ساعت 
  

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 51:00ساعت 

 
 روسی آموزش زبان

 استاد حسینی
 501 کالس 52:00ساعت 

      

 دوشنبه

 
 فرق و مذاهب

 استاد رمضانی
 501کالس 51ساعت 

     
 پرتغالیآموزش زبان 

 علیخانی استاد
 502کالس  51ساعت 

  

 اسپانیایی آموزش زبان
 استاد بختیاری

 505 کالس 51ساعت
 

 

 آزمایشگاه زبان
 استاد شیخ االسالم

 501 کالس 52ساعت 
  

 کالم تخصصی
  استاد

 501کالس 51ساعت 
  

 (5عقاید )کالم 
 ادریس ستادا
 502کالس  51ساعت 

 پرتغالی آموزش زبان
 الهوتیاستاد 

 502کالس  51ساعت 
 

 آزمایشگاه زبان
 استاد بختیاری

 505 کالس 51ساعت
 

 سه شنبه

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 50:00ساعت 

 
 روسی آموزش زبان

 استاد حسینی
 501کالس 51ساعت 

   
 اسپانیاییآموزش زبان 

 استادعبدالحکیم
 502 کالس 51ساعت 

 

 اسپانیایی زبانآموزش 
 استاد بختیاری

 505 کالس 51ساعت
 

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 55:00ساعت 

 
 مکالمه پیشرفته

 استاد یوسفی
 501 کالس 51:11ساعت 

   
 5ترجمه و نگارش 

 استادعبدالحکیم
 502 کالس 51ساعت 

  

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 51:00ساعت 

 
 روسی آموزش زبان

 استاد حسینی
 501 کالس 52:00ساعت 

      

 چهارشنبه

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 50:00ساعت 

   
 پرتغالیآموزش زبان 

 علیخانی استاد
 502کالس  51ساعت 

   
 اسپانیایی آموزش زبان
 سلطانی -استاد علیپور

 505 کالس 51ساعت 

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 55:00ساعت 

   
 آزمایشگاه زبان 

 استاد خدابخشی
 502کالس  51ساعت 

 پرتغالیآموزش زبان 
 الهوتیاستاد 

 502 کالس 51ساعت 
   

  
 آموزش زبان چینی

 استاد نوروزیان
 555 کالس 51:00ساعت 

        

 پنجشنبه

 فقه استداللی با رویکرد بین الملل
 استاد ملک زاده

  8ساعت 

 فقه استداللی با رویکرد بین الملل
 استاد ملک زاده

  8ساعت 

 المللفقه استداللی با رویکرد بین 
 استاد ملک زاده

  8ساعت 

 فقه استداللی با رویکرد بین الملل
 استاد ملک زاده

  8ساعت 
 

 فقه استداللی با رویکرد بین الملل
 استاد ملک زاده

  8ساعت 
 

 آشنایی با منابع اسالمی )تفسیر(
 استاد علوی مهر

  2:11ساعت 

 آشنایی با منابع اسالمی )تفسیر(
 استاد علوی مهر

  2:11ساعت 

 آشنایی با منابع اسالمی )تفسیر(
 استاد علوی مهر

  2:11ساعت 

 آشنایی با منابع اسالمی )تفسیر(
 استاد علوی مهر

  2:11ساعت 
 

 آشنایی با منابع اسالمی )تفسیر(
 استاد علوی مهر

  2:11ساعت 

 

 
 

 مهارت بیان تفسیر
 استاد

  55:00ساعت 

 مهارت بیان تفسیر
 استاد

 55:00ساعت 

 مهارت بیان تفسیر
 استاد

  55:00ساعت 

 مهارت بیان تفسیر
 استاد

  55:00ساعت 
 

 مهارت بیان تفسیر
 استاد

  55:00ساعت 

 
 
 

 

 (1969-68)  اولنیمسال 


