
هكاى ارائِساعتّفتِ ارائِ ًام استادٍاحدًام درسگزٍُضوارُ درس

اتاق گز8ٍُّزّفتِفزيدًٍي هحودرضا4381656(2)هسائل عزفاى ًظزي12212461

11ن8ّزّفتِضكزي سّزا4381300خَاًدى هتَى ساد12170811ُ

12ن8ّزّفتِكياًي هعصَه2397084ِهكتب ّاي فلسفي ٍ ًظزيِ ّاي تزبيتي12192762

13ن8ّزّفتِخياط ّدا184396010 ٍ 17تفسيز هتَى لزٍى 12170371

21ن8ّزّفتِسرًطاى ضْزام2381990حمَق ساسهاًْاي بيي الوللي12150031

23ن8ّزّفتِاحودي صفا هحود2381534فزٌّگ ٍ َّيت در آهَسش سباى12161791

32ن8ّزّفتِعالي خاًي هزين3397098سباى فارسي90330071

34ن8ّزّفتِدكاهي هحودخَاد2381537(با تكيِ بزهباحث تزبيتي )فلسفِ اخالق90330211

36ن8ّزّفتًِياسي لدرت ال22381518ِآيات االحكام 12210541

41ن8ّزّفتِخاكباس عظيوِ السادات2382106هباًي ٍ اصَل بزًاهِ ريشي درسي12192711

42ن8ّزّفتِلزُ خاًي ًاصز2381604هتَى حديث ًٍْح البالغ12180181ِ

43ن8ّزّفتِفاضلي هٌيع آيت ال12381494ِبزرسي آثار تزخوِ ضدُ اسالهي 12160331

44ن8ّزّفتِخعفزي فزيدٍى2381764آئيي دادرسي كيفزي12151431

48 ن 8ّزّفتِتزكواًي حسيٌعلي2381525(2)علَم لزآًي12212331

اتاق استاد10ّزّفتًِدري ابياًِ فزضت2381514ِعزفاى تطبيمي12212481

آسهايطگاُ سباى10ّزّفتِهحوَدي هحودّادي12381535تزخوِ ضفاّي 12160492

11ن10ّزّفتِخياط ّدا14396010گفت ٍ ضٌَد12170781

12ن10ّزّفتِخاكباس عظيوِ السادات2382106هباًي ٍ اصَل بزًاهِ ريشي درسي12192712

13ن10ّفتِ ّاي فزدهزادخاًي فزديي1382125هٌطك حمَق12152661

13ن10ّفتِ ّاي سٍجهزادخاًي فزديي1382125هٌطك حمَق12152662

17ن10ّزّفتِآرام يَسف2381468تزخوِ هتَى ًظن ٍ ًثز12170401

21ن10ّزّفتِسرًطاى ضْزام2381990حمَق ساسهاًْاي بيي الوللي12150032

23ن10ّزّفتِحسيٌي هصطفي2381722آضٌايي با ضعز اًگليسي12162001

31ن10ّزّفتِهَاليي آيت22382004حمَق اداري 12150182

34ن10ّزّفتِفاضلياى سيدخَاد2382748(ًبَت ٍ اهاهت) 2اًديطِ اسالهي 90330183

35ن10ّزّفتِريعاى هعصَه24381479ِآهَسش سباى عزبي 12211072

بزًاهِ ي درسي رٍسّاي چْارضٌبِ 

شــهدا
سالم بر روان پاک



36ن10ّزّفتِهحوَدي اسًدرياًي علي هحود12381506فمِ خشايي 12210911

41ن10ّزّفتِكياًي هعصَه2397084ِهكتب ّاي فلسفي ٍ ًظزيِ ّاي تزبيتي12192761

42ن10ّزّفتِسٍدرًح صديم12381879ِهتَى ًظن دٍرُ هعاصز 12181351

43ن10ّزّفتِفاضلي هٌيع آيت ال2381494ًِگارش اًگليسي پيطزفت12161891ِ

45ن10ّزّفتِسياٍضي كزم2381747همايسِ لزآى ٍ كتب آسواًي گذضت12212361ِ

31ن12ّزّفتِهَاليي آيت12382004حمَق اداري12152321

11ن14ّزّفتِهحودپَر طاّز2398087ُخَاًدى هتَى هطبَعاتي12170341

12ن14ّزّفتِبْطتي راد رلي2382111ِهباًي اهَر هالي ٍ تٌظين بَدخِ در آهَسش ٍ پزٍرش12193611

13ن14ّزّفتِحاخي بابايي سّزا2396016يادداضت بزداري ٍ رٍش تحميك12170431

21ن14ّفتِ ّاي فزدفتحي يًَس1382110حمَق ثبت12150761

21ن14ّفتِ ّاي سٍجفتحي يًَس1382110حمَق ثبت12150762

22ن14ّزّفتِتمي پَر عليزضا11381677بشّكاري اطفال 12150671

23ن14ّزّفتِحسيٌي هصطفي2381722تزخوِ هتَى ادبي12160591

31ن14ّفتِ ّاي فزدهزادخاًي فزديي1382125خاهعِ ضٌاسي حمَق12150611

31ن14ّفتِ ّاي سٍجهزادخاًي فزديي1382125خاهعِ ضٌاسي حمَق12150612

34ن14ّزّفتِباالئي فائش2381949ُداًص خاًَادُ ٍ خوعيت90330141

35ن14ّزّفتًِدري ابياًِ فزضت3381514ِهٌطك تصديك12212601

42ن14ّفتِ ّاي فزدبْزاهلَ خسز3397064ٍسباى اًگليسي90330089

48 ن 14ّزّفتِريعاى هعصَه2381479ِتاريخ حديث12212351

49ن 14ّزّفتِهَاليي آيت2382004حمَق اداري تطبيمي حمَق عوَهي12151181

11ن16ّزّفتِهحودپَر طاّز2398087ُاًطا ساد12170211ُ

21ن16ّزّفتِفتحي يًَس1382110تاهيي اختواعي12150801

31ن16ّفتِ ّاي فزدهزادخاًي فزديي1382125فلسفِ حمَق12150591

31ن16ّفتِ ّاي سٍجهزادخاًي فزديي1382125فلسفِ حمَق12150592

34ن16ّزّفتِباالئي فائش2381949ُداًص خاًَادُ ٍ خوعيت90330143

21ن18ّزّفتِفتحي يًَس12382110حمَق اداري12152322


