
1793نیمسالجهت دانشجویان جدیدالورود  زبان فارسی دانشکده علوم انسانی یست دروس عمومی ل  

 نام استاد ظرفیت زمان تشکیل کالس ایام هفته گروه نام درس شماره درس ردیف
امتحان زمان برگزاری  

 کالس
 تاریخ ساعت

 حقوق 7033009 1
 
1 

  30/11-11 سه شنبه

10 

 بابایی سرور
311117 

10 11/10/79  

 

30/11-10 سه شنبه  
 بابایی سرور
311117 

 

 حقوق 7033009 2
 
2 

شنبه سه  1-30/7  

10 

 دکتر نجمه نظری
311993 

10 11/10/79  

 

30/7-1 چهار شنبه  
 دکتر نجمه نظری

311993 
 

3 7033009 
 

 الهیات
3 
 

30/7-1 چهارشنبه  
10 

 بابایی سرور
311117 

 10 11/10/79  

 

30/11-10 دوشنبه  
 بابایی سرور
311117 

 زبان خارجه 7033009 1
1 
 

30/11-10 دوشنبه  

10 

 دکتر علی محمدی
311191 

10 23/10/79  

 

30/11-10 شنبه  
 دکتر علی محمدی

311191  

 1 علوم تربیتی 7033009 1

 یک شنبه
11-30/17  

 
10 

 دکتر رضایی شعبانی
371110 

10 11/10/79  

 

 یک شنبه
11-30/19  

 
 دکتر رضایی شعبانی

371110 

1  7033009 
 علوم تربیتی

 
1 

 سه شنبه
11-30/17  

 
10 

 سیدارسالن بهاری
 نامشخص

10 11/10/79  

 

 سه شنبه
11-30/19  

 
 سیدارسالن بهاری

 نامشخص

9 7033009 
زبان و ادبیات 

 عربی
1 
 

 چهارشنبه
11-30/19  

 
10 

 خانم عاشورلو
 نامشخص

10 23/10/79  

 
 

 سه شنبه
11-30/19  

 
خانم عاشورلو    

 نامشخص



(1793 )نیمسال  زبان فارسی دانشکده اقتصاد یست دروس عمومی ل  

 

  

 ایام هفته گروه نام درس شماره درس ردیف
زمان تشکیل 

 کالس
 ظرفیت نام استاد

امتحان زمان برگزاری  
کالس   

 تاریخ ساعت 

 11 زبان فارسی 7033009 1

30/11-11 سه شنبه  

 
 دکتر رضایی شعبان

 
081693 

  
11 
 

11 
31/31/79  

 

 

30/11-11 چهارشنبه  

 
 دکتر رضایی شعبان

 
081693 

 
 

 12 زبان فارسی 7033009 2

30/19-11 سه شنبه  

 
 دکتر رضایی شعبان

 
081693 

  
11 
 

11 31/31/79  

 

30/19-11 چهارشنبه  

 
 دکتر رضایی شعبان

 
081693 

 
 
 



(1793نیمسال )  زبان فارسی دانشکده علوم یست دروس عمومی ل  

 

  

 ایام هفته گروه نام درس شماره درس ردیف
زمان تشکیل 

 کالس

 ظرفیت
 نام استاد

امتحان زمان برگزاری   
 کالس

 تاریخ ساعت

 1  21 زبان فارسی 7033009 

30/19-11 دوشنبه  

11 

 

 دکتر طاهره قاسمی

170193 
11 31/31/79  

 

30/11-11 چهارشنبه  

 دکتر طاهره قاسمی

170193 

 

 22 زبان فارسی 7033009 2

30/19-11 شنبه  

11 

 خانم عاشورلو

 کد استاد : نامشخص
11 31/31/79  

 

19-30-11 یکشنبه  
 خانم عاشورلو

 کد استاد: نامشخص



(1793)  نیمسال زبان فارسی دانشکده پیرادامپزشکی یست دروس عمومی ل  

 

  

 ایام هفته گروه نام درس شماره درس ردیف
زمان تشکیل 

 کالس
 نام استاد

امتحان زمان برگزاری  
 کالس

 تاریخ ساعت

 71 زبان فارسی 7033009 1

30/19-11 دوشنبه  
 خانم مهربانی

 نامشخص
1 31/31/79  

 

30/19-11 سه شنبه  
 خانم مهربانی

 نامشخص

 72 زبان فارسی 7033009 2

30/17-11 دوشنبه  
 خانم مهربانی

 نامشخص
1 31/31/79  

 

17/ 30-11 سه شنبه  
 خانم مهربانی

 نامشخص



 (1793نیمسال ) زبان فارسی دانشکده مهندسی یست دروس عمومی ل

 ایام هفته گروه نام درس گروه آموزشی شماره درس ردیف
زمان تشکیل 

 کالس
 نام استاد ظرفیت

امتحان زمان برگزاری  
 کالس

 تاریخ ساعت

 11 زبان فارسی برق 7033009 1

30/7-1 شنبه  

11 

 

 دکتر لیال هاشمیان

113009 11 31/31/79  

 

شنبهدو  10-30/11  
 دکتر لیال هاشمیان

113009 

 12 زبان فارسی عمران 7033009 2

30/11-10 شنبه  

11 

 دکتر مجید منصوری

113119 

11 31/31/79  

 

30/7-1 دوشنبه  

 دکتر مجید منصوری

113119 

 

 13 زبان فارسی کامپیوتر 7033009 3

30/11-11 شنبه  

11 

 سید ارسالن بهاری

 نامشخص

11 31/31/79  

 

30/11-11 دوشنبه  

 سید ارسالن بهاری

 نامشخص
 

 11 زبان فارسی صنایع 7033009 1

30/7-1 یکشنبه  

11 

 طاهره قاسمی

170193 

11 31/31/79  

 

30/7-1 دوشنبه  

 طاهره قاسمی

170193 
 



(1793نیمسال ) زبان فارسی دانشکده هنرومعماری یست دروس عمومی ل  

 

  

 ایام هفته گروه درس  نام درس شماره درس ردیف
زمان تشکیل 

 کالس

 

 ظرفیت
 نام استاد

امتحان زمان برگزاری   
 کالس

 تاریخ ساعت

 71 زبان فارسی 7033009 1

30/19-11 دوشنبه  

11 

 

 مریم اسمعیل پور

 نامشخص
10 23/10/79  

 

30/19-11 چهارشنبه  

 

 مریم اسمعیل پور

 نامشخص

 71 زبان فارسی 7033009 2

30/11-11 دوشنبه  

11 

 

 مریم اسمعیل پور

 نامشخص
10 23/10/79  

 

شنبهچهار  11-30/11  

 

 مریم اسمعیل پور

 نامشخص



(1793نیمسال )  زبان فارسی دانشکده کشاورزی یست دروس عمومی ل  

 

 

 ایام هفته گروه درس  نام درس شماره درس ردیف

زمان 

تشکیل 

 کالس

 نام استاد ظرفیت

امتحان زمان برگزاری  

 کالس
 تاریخ ساعت

 91 زبان فارسی 7033009 1

30/19-11 شنبه  

11 

 سیدارسالن بهاری

 نامشخص
10 11/10/79  

 

30/19-11 دوشنبه  
 سیدارسالن بهاری

 نامشخص

 زبان فارسی 7033009 2
92 

 

30/19-11 یک شنبه  

11 

 سعید پور عظیمی

 کداستاد:نامشخص
10 11/10/79  

 

نبهسه ش  11-30/19  
 سعید پور عظیمی

 کداستاد:نامشخص

 93 زبان فارسی 7033009 3

30/11-10 سه شنبه  

11 

 دکتر نجمه نظری 

377883 
10 11/10/79  

 

11/ 30-11 چهارشنبه  
 دکتر نجمه نظری 

377883 


