
ام خانوادگی:نشماره دانشجویی:                       کدملی :                      
 

 Aگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 110 یکشنبه 18-20 خواندن و درك مفاهیم پایه 2 حیرت سجادي

 110 یکشنبه 16-18 دستورزبان پایه 2 مسن آبادي

 110 سھ شنبھ 15-17 آزمایشگاه پایه 1 مالاسمعیلی

 110 چھارشنبھ 14-17 اصول و روش ترجمه پایه 2 خطیبی

 110 شنبه 15-20 گفت وشنود پایه 2 مالاسمعیلی

 110 چھارشنبھ 17-20 زبان عمومی 3 خطیبی

 110 سھ شنبھ 17-20 ادبیات فارسی 3 قربانیان

 110 یکشنبه 14-16 خانوادهدانش  2 طالبی

 110 اعالم میشود 11درسایت واحد کاربینی 1 کریمی
۱۱۰۰ 

 

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

ده دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم ش

 انتخاب واحد نمایند سامانه آموزشی هم آوا)، در  11در سایت واحد 

 

 

 

 

  )97 بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال
کاردانیمقطع :  ترجمی زبان انگلیسینام رشته : م   

1ترم :  89مهر  نیمسال ورودي :   

 واحد 18  جمع کل تعداد واحد :



ام خانوادگی:نشماره دانشجویی:                       کدملی :                      
 

  )97برنامه انتخاب واحد (نیمسال مهر 
کاردانیمقطع :  انگلیسی ترجمی زباننام رشته : م   

1ترم :  98مهر نیمسال ورودي :    

 

 Bگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 111 پنجشنبه 11-13 خواندن و درك مفاهیم پایه 2 ظاهري

 111 پنجشنبه 16-18 دستورزبان پایه 2 موقاري

 111 پنجشنبه 14-16 آزمایشگاه پایه 1 ایمان بخشی

 111 جمعھ 8-11 اصول و روش ترجمه پایه 2 موقاري

 111 جمعھ 11-16 گفت و شنود پایه 2 مالاسمعیلی

 111 پنجشنبه 8-11 زبان عمومی 3 مقیمی

 111 جمعھ 16-19 ادبیات فارسی 3 فرشته ابراهیمی

 111 پنجشنبه 18-20 دانش خانواده 2 طالبی

 111 عالم میشودا11درسایت  واحد  کاربینی 1 کریمی
1111 

 

 

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

ده دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم ش

 انتخاب واحد نمایند سامانه آموزشی هم آوا)، در  11در سایت واحد 

 

 

 واحد 18 : جمع کل تعداد واحد


