
 موسسه بین المللی المرتضی علیه السالم 1044-1041برنامه درسی 

 روزهای هفته
 روسی روسی مشهد

 )طالب شهرستان(1قم

 روسی

 2قم
 0011ورودی مهر

 پرتغالی اسپانیایی
 انگلیسی

1011 

  11بهمن  19 0011مهر (2) 11بهمن (0) 11بهمن   11 مهر خواهران 0011 0911

 شنبه

06-00 
 استاد رستمی
 تولید کلیپ

09-06 
 استاد طوسی: حل تمرین

 
 

 آموزش زبان
 00-06حسینیاستاد 

 0-11بهمن

 تمرین گفتگو و حل تمرین
 استاد حسینی

01-06 

 آموزش زبان
 رحمانیاستاد 
09-01 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

01-00 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

09:91-01:91 

 آموزش زبان
 استاد سپاهی

01:91-06:91 

 آموزش زبان
 سپاهیاستاد 
06-01 

 
 استاد نقدی

01:01-06 

 ترجمهنگارش و 
 استاد راستی تبار

06:91-01 

 دوره تکمیلی
 دانشگاه برزیل

 نفر 2

 
 

 استاد صداقتی
آشنایی با متون فلسفی 

 انگلیسی
09-06:01 

 یکشنبه

09-00 
 استاد رستمی

 اصطالحات دینی )قرآنی(

 
 
 

 تمرین و جمله سازی
 06-09صادقی استاد 

 0-11بهمن 

 آموزش زبان
 دکتر اکبری

01-01 

 تمرین و جمله سازی
 اناستاد حسینی

09-01 

 تخصصی مذهبی
 استاد سلطانی

01-00 

 تمرین و جمله سازی
 استاد سلطانی

09:91-01:91 

 تمرین و جمله سازی
 استاد بطحایی

01:91-06:91 

 تمرین و جمله سازی
 بطحاییاستاد 
06-01 

 

 
 استاد باوی

06:01-01 
 

 
 

 دوشنبه

01-09 
 استاد رستمی
 گفتگوی آزاد

09-00 
 استاد رستمی
 آموزش زبان

 آموزش زبان
 00-06استاد حسینی

 0-11بهمن

 تمرین گفتگو و حل تمرین
 استاد حسینی

01-06 

 آموزش زبان
 رحمانیاستاد 
09-01 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

01-00 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

09:91-01:91 

 آموزش زبان
 استاد سپاهی

01:91-06:91 

 آموزش زبان
 سپاهیاستاد 
06-01 

 دوره تکمیلی
 دانشگاه برزیل

 نفر 2
 

 استاد نقدی
01:01-06 

 نگارش و ترجمه
 استاد راستی تبار

01:91-00 
 فقه المغتربین
 استاد داودی

01:01-01:01 

 سه شنبه
09-00 

 دکتر مصطفوی
 سخنرانی-ترجمه

09 
 تمرین و جمله سازی

 06-09صادقی استاد 
 11بهمن 

 آموزش زبان
 اکبریدکتر 
01-01 

 تمرین و جمله سازی
 استاد حسینیان

09-01 

 تخصصی مذهبی
 استاد سلطانی

01-00 

 تمرین و جمله سازی
 استاد سلطانی

09:91-01:91 

 تمرین و جمله سازی
 استاد بطحایی

01:91-06:91 

 تمرین و جمله سازی
 بطحاییاستاد 
06-01 

 ادیان برزیل
 استاد باوی

06:01-01 
تاریخ تمدن 

 )رمضانی(غیرحضوری
 آشنایی با متون دینی

 چهارشنبه

09-00 
 استاد اخگری

 ترجمه تخصصی

 
09-00 

 استاد رستمی
 آموزش زبان

 
 آموزش زبان

 00-06استاد حسینی
 0-11بهمن

 
 آموزش زبان

 رحمانیاستاد 
09-01 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

01-09 

 آموزش زبان
 استاد بختیاری

09:91-01:91 

 زبانآموزش 
 استاد سپاهی

01:91-06:91 

 آموزش زبان
 سپاهی

06-01 
 

 استاد نقدی
01:01-06 

 

 پنجشنبه
09-9 

س )ویژه فارق رتربیت مد
 التحصیالن(

 آموزش زبان
 دکتر اکبری

01-01 

 جمعه

 جمعه
00-9 

 تربیت مدرس

 


