
                                 79-79برنامه کالسی دوره آزاد نیمسال تحصیلی    
         

6042 

 51-51 51-51 51 – 51 51-51 ایام هفته

     شنبه

   صرف کاربرزی      خ.اورعی         51-51 یکشنبه

 خ.هسایتی                 1روانروانی ولرائت  دوشنبه

     سه شنبه

     هنبچهارش

6042 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

  خ.ضاه محمسی     فلسفه   شنبه

  سرنوری   خ.ربابه مهسوی  یکشنبه

  فلسفه  دوشنبه

  سرنوری  سه شنبه

     هنبچهارش

6042 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

     شنبه

     یکشنبه

 خ.انواری           2لرائت   دوشنبه

     سه شنبه

     هنبچهارش



                                 79-79برنامه کالسی دوره آزاد نیمسال تحصیلی    
         

6044 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

 زن زراسالم   خ.انصاری چطمه اصول حلمه اولی   خ.طرفه شنبه

     یکشنبه

   روش تحمیك   خ.فهیمی دوشنبه

   تارید تطیع   خ.لمی سه شنبه

  زانص حسیث   خ.زهرسا  هنبچهارش

6044 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

  لمعه   خ.راغبی  شنبه

 خ.حسینی پناهسیره پیطوایان      یکشنبه

 صحیفه سجازیه  خ.حسینی پناه مهارتهای زنسگی   خ.زاروغه         12-14 دوشنبه

  لمعه   خ.راغبی  سه شنبه

  لمعه   خ.راغبی  هنبچهارش

6046 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

  هسایه  خ.تطکری نیا عروه  خ.بهطتی نژاز  شنبه

  هسایه عروه  یکشنبه

  هسایه عروه بالغت دوشنبه

  هسایه عروه  سه شنبه

  هسایه بالغت   خ.رحمتی هنبچهارش



                                 79-79برنامه کالسی دوره آزاد نیمسال تحصیلی    
         

6042 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

 تارید تطیع خ.رضایت مماله نویسی   خ.محمك  شنبه

  والیت فمیه   خ.براتیان  یکشنبه

 تارید تطیع والیت فمیه  خ.محمسبیگی  دوشنبه

 خ.احسی ضعار     2مبازی   سه شنبه

   2مبازی  هنبچهارش

1151 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

  اصول  خ.گلگیری خ.حامسی 4مبازی   شنبه

   4مبازی   یکشنبه

  اصول 4مبازی   دوشنبه

  خ.عباس ارزو 3اذالق 4مبازی   سه شنبه

  3اذالق 4مبازی   هنبچهارش

 

 51 - 51 51 – 51 51 – 51 51-51 ایام هفته

   اصول حلمه ثانیه      خ.نمازیان شنبه

  اصول ثالثه  خ.صابری   یکشنبه

  اصول ثالثه اصول حلمه ثانیه دوشنبه

  اصول ثالثه خ.موسوی      1اذالق  سه شنبه

  روانطناسی رضس    خ.زیاغ پور  هنبچهارش

 


