
 از راه دور صبح امید شمدرسه آموز - ۱۳۹۷-۹۸  اولسال نیم برنامه کالسی

 

 .یابدادامه می ۱۴/۰9/97چهارشنبه شود و تا روز میآغاز  ۰۵/۰۸/97شنبه روز از کالس ها      ◄     
         ۱۸:3۰-۱9:۴۵ ساعت  سوم: زنگ              ۱7:۱۵-۱۸:3۰ ساعت  دوم: زنگ   ۱6:۰۰-۱7:۱۵  ساعت اول: زنگ     ◄      

 

 ايام هفته ۱6-۱7:۱۵زنگ اول / ساعت   ۱7:۱۵-۱۸:3۰زنگ دوم / ساعت  ۱۸:3۰-۱9:۴۵زنگ سوم / ساعت 

 یفتاح ی(/آقایاضیگسسته)پ.د. ر اتیاضیر یفتاح ی(/آقایاضی)پ.د. ر یلیهندسه تحل آقای فتاحی/(یاضیو انتگرال )پ.د. ر لیفرانسیحساب د
    شنبه

 / آقای پورجوادی 1 یزبان خارج ها ( / آقای پورجوادیزبان خارجی ) پ.د. کلیه رشته / آقای پورجوادی ۳زبان خارجی   - ۲زبان خارجی 
 یکرد یآقا /) پ.د.(یمعارف اسالم یکرد ی/ آقا ۲.۲ یعرب – ۲.1 یعرب ی  کرد یآقا / 1عربی، زبان قرآن  يکشنبه

 ۳و  ۲، 1 ینید ماتیتعل- (ی)پ.د. انسان یعرب (یو تجرب یاضی)مشترک ر ۳عربی   - 1عربی    ۳عربی، زبان قرآن   – ۲عربی، زبان قرآن  - ۳و  ۲، 1دین و زندگی 

 یفتاح یآقا / انسانی( .د.ریاضی پایه )پ یفتاح ی( / آقای)پ.د. تجرب یعموم یاضیر آقای فتاحی/()سوم ریاضی حسابان

 شنبهدو
  ای/ آقای پنجه (ریاضی .د.پ)فیزیک  ایآقای پنجه /( تجربی.د. پ)فیزیک 

  زادهآقای قلی /قانون کار  زادهآقای قلی /ایاخالق حرفه
 احتمالجبر و  فلسفه و منطق-تاریخ معاصر- ۲جغرافیا -۲شناسیجامعه ۲تاریخ ادبیات ایران و جهان   - ۲تاریخ ایران جهان 

 نژاد/ آقای به )پ.د. تجربی(زیست شناسی  نژاد/ آقای به )پ.د. تجربی( علوم زمین نژادآقای به /)سوم تجربی(   ۲زیست شناسی 

 شنبهسه

 انیحداد ی( / آقای)پ.د. انسان یفارس اتیادب / آقای حدادیان 1فارسی  حدادیان/ آقای  ( هاپ.د. کلیه رشته )زبان فارسی 
 ی(سوم انسان) یفارسو زبان اتیادب -زبان فارسی  ۳یفارسزبان - (یو تجرب یاضی)مشترک ر ۳ یفارس اتیادب 

 ۳فارسی  – ۲فارسی  (ی)سوم تجرب یشناس نیزم علوم زیستی و بهداشت
   

 میرزائیآقای  ( /سوم تجربیریاضی( )سوم ) ۳فیزیک  میرزائی/ آقای  ۳شیمی  / آقای میرزائی 1ریاضی 

 شنبهچهار

  زادهالزامات محیط کار / آقای قلی زادهقلی ی/ آقا نینو یهایکاربرد فناور
  کارآفرینی -تاریخ ایران و جهان  –تاریخ معاصر  جغرافیای عمومی و استان

  تاریخ )پ.د. انسانی(- یادبیهاهیآرا  -علوم اجتماعی  جغرافیا )پ.د. انسانی(-فلسفه )پ.د. انسانی( 
 ۲و هندسه  1 هندسه ۲شیمی  - ریاضی و تجربی(پ.د. )دانشگاهی شیمی پیش ریاضی )سوم انسانی( -(ی)سوم تجرب ۳ یاضیر - ۲ریاضی 

   

        


