
                                                                   
  دانشگاه خوارزمی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

دروس ترم تابستان ۹۸ دانشگاه خوارزمی
ساعت کالس استاد درس عنوان درس نوع درس

یکشنبه ۸ تا ۱۲ و
 سه شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

سه شنبه و چهارشنبه ۸ تا ۱۲

اصغری 

شربتی

فیزیک ۱ 
(به جز دانشجویان رشته فیزیک)

پایه

یکشنبه و سه شنبه ۸ تا ۱۲ گنجعلی فیزیک ۲ 
(به جز دانشجویان رشته فیزیک)

پایه

یکشنبه ۸ الی ۱۲
سهشنبه  ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دکتر مرتضی 
اسمعیلی

ریاضی عمومی ۱ (گروههای مختلف) پایه

یکشنبه ۸ الی ۱۲
سهشنبه ۸ الی ۱۲

دکتر رضا 
ساالریان

ریاضی عمومی ۲ (گروههای مختلف) پایه

یکشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سهشنبه ۸ الی ۱۲

دکتر مرتضی 
اسمعیلی

معادالت دیفرانسیل پایه

یکشنبه ها صبح وقت اول و دوم
دوشنبه بعد از ظهر وقت سوم و 

چهارم

حجت روح الهی تاریخ تحلیلی صدر اسالم عمومی

یکشنبه ها بعد از ظهر وقت سوم 
و چهارم

دوشنبه ها صبح وقت اول و دوم

حجت روح الهی تفسیر موضوعی قرآن عمومی

یکشنبه ها صبح وقت اول و دوم
دوشنبه بعد از ظهر وقت سوم و 

چهارم

حسین دوابی اندیشه اسالمی ۱ عمومی

یکشنبه ها بعد از ظهر وقت سوم 
و چهارم

دوشنبه ها صبح وقت اول و دوم

حسین دوابی اندیشه اسالمی ۲ عمومی

یکشنبه و دوشنبه
وقت سوم و چهارم

دکتر علیرضا 
اسماعیلی

انقالب اسالمی ایران عمومی
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چهارشنبه صبح و بعد از ظهر دکتر عصاری  آیین زندگی عمومی

یکشنبه و دوشنبه  وقت اول و 
دوم

یکشنبه و سه شنبه وقت اول و 
دوم

خانم ترانه اصغری 
طبری

خانم مهدیه 
مفیدی

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

یکشنبه صبح وقت اول و دوم
دوشنبه صبح وقت اول و دوم

ناصر کرمانی فارسی عمومی عمومی
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برنامه زمانبندی ارائه دروس تربیت بدنی و  ورزش ۱ در ترم تابستانی سال ۱۳۹۸ دانشگاه خوارزمی

* کالس ها ۲جلسه در هفته تشکیل می گردد *

تربیت بدنی ( عمومی ۱ ) آقایان :

استاد ساعت تکرار ساعت ایام هفته تعداد

۸-۱۰ سه شنبه ۸-۱۰ یکشنبه ۱

۱۰-۱۲ سه شنبه ۱۰-۱۲ یکشنبه ۲

ورزش ۱ ( عمومی ۲ ) آقایان :

استاد ساعت تکرار ساعت ایام هفته تعداد

۱۳-۱۵ سه شنبه ۱۳-۱۵ یکشنبه ۱

۱۵-۱۷ سه شنبه ۱۵-۱۷ یکشنبه ۲

تربیت بدنی ( عمومی ۱ ) خانم ها :

استاد ساعت تکرار ساعت ایام هفته تعداد

۸-۱۰ چهارشنبه ۸-۱۰ دوشنبه ۱

۱۰-۱۲ چهارشنبه ۱۰-۱۲ دوشنبه ۲

ورزش ۱ ( عمومی ۲ ) خانم ها :

استاد ساعت تکرار ساعت ایام هفته تعداد

۱۳-۱۵ چهارشنبه ۱۳-۱۵ دوشنبه ۱

۱۵-۱۷ چهارشنبه ۱۵-۱۷ دوشنبه ۲

ظرفیت کالسها :         تربیت بدنی عمومی( ۲۰ نفر )              ورزش ۱ ( ۲۰ نفر ) 


