
  95 – 96سالتحصیلی  اولبرنامه هفتگی دروس عمومی و معارف اسالمی دانشگاه بناب / ترم 

    
 10  - 8  12  - 10  15  - 13  17  - 15  19  - 17  

    
  

نبه
ش

  

  )مختلط232عمرانفارسی عمومی(حجاجی)(
  )مختلطنساجیفارسی عمومی(خانم سوري)(

  مختلط)پلیمر)(ثقفیزبان خارجه(خانم 

  )عمران/کامپیوترعمومی(حجاجی)(ی فارس
  )نساجی/ریاضیفارسی عمومی(خانم سوري)(

  مختلط)شیمی)(ثقفیزبان خارجه(خانم 

  )مختلطکامپیوترفارسی عمومی(حجاجی)(
  فارسی عمومی(خانم سوري)(ریاضی)مختلط

  

  )مختلطبرقفارسی عمومی(حجاجی)(
  )مختلطکامپیوتر)(فاخرزبان خارجه(خانم

  

  ی عمومی(حجاجی)(برق)هفته زوجفارس
  کامپیوتر)هفته زوج)(فاخرزبان خارجه(خانم

  

  
نبه

کش
ی

  

  پسر)232عمرانتاریخ اسالم(پیشه ور)(
  )دخترپلیمر(صمدیه)(2شه اسالمیاندی
 

  هفته زوج )نساجی)(ثقفیزبان خارجه(خانم 

  پسر)پلیمرتاریخ اسالم(پیشه ور)(
  )دخترمعماري/ (صمدیه)(1اسالمیشه اندی

  )پسربرق/ )((نقیان 1اندیشه اسالمی
  

  تاریخ اسالم(پیشه ور)(ریاضی)دختر
  )دختراپتیک/ (صمدیه)(1شه اسالمیاندی

  )پسر /کامپیوتر)((اصغرزاده 1اندیشه اسالمی
  پسر(فرهنگ دلیر)(شیمی)2شه اسالمیاندی

  
  )دخترنساجی/ (صمدیه)(1شه اسالمیاندی

  )پسر/ 233عمران)((اصغرزاده 1اندیشه اسالمی
  

  
  )دخترپلیمر/ (صمدیه)(1شه اسالمیاندی

  )پسرشیمی/ )((اصغرزاده 1اندیشه اسالمی
  

  
نبه

وش
د

  

  پسر)اپتیکدانش خانواده و جمعیت(اصغرزاده)(    
  )پسرمعماري(اکبري)(2اندیشه اسالمی

  )مختلطموادفارسی عمومی(مشفقی)(

  دختر)ریاضیدانش خانواده و جمعیت(اصغرزاده)(
  دختر)233عمران(اکبري)(2اندیشه اسالمی

  شیمی/مواد)فارسی عمومی(مشفقی)(
  )هفته زوج222مواد)(فاخرزبان خارجه(خانم

  )پسرکامپیوتر)(اصغرزادهاخالق اسالمی(
  )پسرکامپیوتر(اکبري)(2اندیشه اسالمی

   )مختلطشیمیفارسی عمومی(مشفقی)(
  )مختلط222مواد)(فاخرزبان خارجه(خانم

    
نبه

 ش
سه

  

  پسر)112معماريانقالب اسالمی(عباسی)(
  دختر)ریاضیتفسیرموضوعی قرآن(ناصري)(
  مختلط)232عمرانزبان خارجه(خانم پناهی فر)(

  )پلیمر/شیمی)(ثقفیزبان خارجه(خانم 

  )دخترشیمیانقالب اسالمی(عباسی)(
  پسر)برقتفسیرموضوعی قرآن(ناصري)(

  برق/عمران)فر)(پناهیزبان خارجه(خانم
  مختلط)نساجی)(ثقفیزبان خارجه(خانم 

  اپتیک)پسر(عباسی)(تاریخ اسالم
  پسر)اپتیک)(ناصرياخالق اسالمی(

  مختلط)برقزبان خارجه(خانم پناهی فر)(
  )مختلطاپتیکفارسی عمومی(مشفقی)(

  پسر)کامپیوترانقالب اسالمی(عباسی)(
  دختر)پلیمر)(ناصرياخالق اسالمی(

  
  معماري)اپتیک/فارسی عمومی(مشفقی)(

                                                                               
  پسر)231مواد)(ناصري(تفسیرموضوعی قرآن

  
  )مختلط114معماريفارسی عمومی(مشفقی)(

چ
هار به

شن
  

  )مختلط222مکانیکفارسی عمومی(خانم سوري)(
  مختلط)ریاضیزبان خارجه(خانم پناهی فر)(

  مکانیک)هفته فردعمومی(خانم سوري)(فارسی 
  )مکانیک/ریاضیفر)(پناهیزبان خارجه(خانم

  پسر)مکانیک)(غدیرياخالق اسالمی(
  مختلط)221مکانیکزبان خارجه(خانم پناهی فر)(

  دختر)نساجی)(غدیرياخالق اسالمی(
  

  )پسرشیمی)(غدیرياخالق اسالمی(
  

ت
انا

تح
ام

  

  

  14: 30 -  16 :30  11ـ   13  8: 30 -  10: 30  تاریخ/ روز
  دانش خانواده و جمعیت  2اندیشه اسالمی   1اندیشه اسالمی   سه شنبه – 14/10/95

  انقالب اسالمی  تفسیر موضوعی قرآن  فارسی عمومی  دوشنبه -  20/10/95
  اخالق اسالمی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  زبان عمومی  یکشنبه – 26/10/95

  2/1)333333قرآن(تفسیرموضوعی - 4/2)222222اخالق اسالمی( - 3/2)111102(2اندیشه اسالمی - 4/4)111101(1اندیشه اسالمی
 10)777777فارسی عمومی( -  1/1)666666دانش خانواده و جمعیت( -  2/1)555555انقالب اسالمی( - 3/1)444444تاریخ اسالم(
  5/5)999902( 2تربیت بدنی - 3/5)999901(1تربیت بدنی -  1)999999مقدس(دفاعو معارفبا علومآشنایی - 9)888888زبان خارجه(

  تربیت بدنی
  17:00الی 18:30  15:00الی  17:00  13الی  15:00  10:00الی  12:00  8:00الی  10:00  روز

  )پسرعمران(نیک پی)(2تربت بدنی   یکشنبه
  )دخترعمران(طاهري فام)(2تربیت بدنی

  )پسرعمران(نیک پی)(2تربیت بدنی
  )دخترریاضی(طاهري فام)(1تربیت بدنی

  )پسرمکانیکبدنی(نیک پی)( 2تربیت
  )دخترمکانیک)(ي فامر(طاه2تربیت بدنی

  
  )دختراپتیک)(اصغري(2تربیت بدنی

  
  )دخترریاضی)((اصغري 1تربیت بدنی

  )پسراپتیکرگالنی)((ه 2تربیت بدنی  دوشنبه
  )دختراپتیک)(شیري(2تربیت بدنی

  )پسرمعماري(هرگالنی)(2تربیت بدنی
  )دخترمعماري)(شیري(2تربیت بدن

  )پسرمواد)(هرگالنی(1بدنیتربیت 
  )دخترمواد(شیري)(1تربیت بدنی

  )پسرمعماري)(هرگالنی(1تربیت بدنی
  )دخترمعماري)(زایرقدسی(1تربیت بدنی

  )پسرپلیمر)(هرگالنی(1تربیت بدنی
	)دخترپلیمر)(زایر قدسی(1تربیت بدنی 	

	          سه شنبه 	
  /کالس)دختر/پسر زوج/فرد گروه درس/ نام درس(نام استاد)(گروه ارائه دهنده لیست دروس به صورت مقابل درج شده است: *

  گروه معارف اسالمی دانشگاه بناب
 


