
 

 دانشگاه پیام نور سلفچگان

92-93نیمسال دوم مترجمی زبانرشته  برنامه کالسی  

 نام درس استاد ساعت درس رشته روز ساعت کالس تاریخ هاي برگزاري کالس
23/11*7/12*21/12*20/1  101 9:30-8 1درآمدي بر ادبیات انگلیسی خانم نیک نسب 8 مترجمی زبان چهارشنبه   

23/11*7/12*21/12*20/1  101 11:15 -9:45  اصول ومبانی نظري ترجمه خانم نیک نسب 8 مترجمی زبان چهارشنبه 
16/11*30/11*14/12*28/12  101 11:15 -9:45 1ترجمه پیشرفته خانم نیک نسب 8 مترجمی زبان چهارشنبه   

23/11*7/12*21/12*20/1  101 13-11:30 نسبخانم نیک  8 مترجمی زبان چهارشنبه   اصول و روش ترجمه 
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  102 13-11:30  ترجمه نوار وفیلم خانم نیک نسب 16 مترجمی زبان چهارشنبه 

23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  101 15:15-13:45 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی خانم نیک نسب 12 مترجمی زبان چهارشنبه   
16/11*30/11*14/12*28/12  101 15:15-13:45  نمونه هاي شعر ساده انگلیسی خانم نیک نسب 8 مترجمی زبان چهارشنبه 

15:30- 17 101 هر هفته 1ترجمه شفاهی خانم نیک نسب 20 مترجمی زبان چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  103 9:30-8 شناسیواژه  خانم نجفی 8 مترجمی زبان چهارشنبه   

16/11*30/11*14/12*28/12  103 9:30-8  کاربرد اصطالحات وتعبیرات خانم نجفی 8 مترجمی زبان چهارشنبه 

9:45- 11:15 102 هرهفته 2گفت وشنود خانم نجفی 44 مترجمی زبان چهارشنبه   
11:30-13 103 هر هفته 2خواندن ودرك مفاهیم خانم نجفی 24 مترجمی زبان چهارشنبه   

23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  103 17 -15:30 2کلیات زبانشناسی خانم نجفی 12 مترجمی زبان چهارشنبه   
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2  103 17 -15:30  نگارش پیشرفته خانم نجفی 12 مترجمی زبان چهارشنبه 
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2  101 9:30-8 زبانمترجمی  چهارشنبه   آواشناسی خانم عبداللهی 12 

16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  101 13-11:30 1بیان شفاهی داستان خانم عبداللهی 16 مترجمی زبان چهارشنبه   

16/11*30/11*14/12*28/12  103 15:15-13:45  بررسی مقابله اي ساخت جمله خانم عبداللهی 8 مترجمی زبان چهارشنبه 
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  104 17 -15:30 2دستو رو نگارش خانم عبداللهی 16 مترجمی زبان چهارشنبه   

 

 



 

 دانشگاه پیام نور سلفچگان

92-93نیمسال دوم رشته حسابداري برنامه کالسی  

 نام درس استاد ساعت درس رشته روز ساعت کالس تاریخ هاي برگزاري کالس
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  203 9:30-8  مدریت رفتارسازمانی آقاي زمانی 18 حسابداري چهارشنبه 
16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  203 11:15 -9:45  مبانی روش تحقیق آقاي زمانی 18 حسابداري چهارشنبه 

8-9:30 204 هرهفته محب خانم 30 حسابداري چهارشنبه   آمار واحتماالت 
11:30-13 204 هرهفته 1ریاضیات پایه ومقدامات آمار خانم محب 30 حسابداري چهارشنبه   

16/11*30/11*14/12*28/12*27/1*10/2*24/2*7/3  203 17 -14 1اصول حسابداري آقاي دیده ور 32 حسابداري چهارشنبه   
8-9:30 104 هرهفته 2حسابداري میانه آقاي بختیاري 32 حسابداري سه شنبه   
9:45- 11:15 104 هرهفته 3اصول حسابداري آقاي بختیاري 24 حسابداري سه شنبه   
11:30-13 104 هرهفته رسی دولتیبحسابداري وحسا آقاي بختیاري 32 حسابداري سه شنبه   
13:45-15:15 104 هرهفته  حسابداري صنعتی آقاي بختیاري 24 حسابداري سه شنبه 

22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*30/2  204 17 -15:30  مبانی جامه شناسی آقاي علیزاده 18 حسابداري سه شنبه 
22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*30/2  104 17 -15:30  حسابرسی آقاي بختیاري 16 حسابداري سه شنبه 

15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*  104 17 -15:30 1مدیریت مالی آقاي بختیاري 12 حسابداري سه شنبه   
15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*  204 17 -15:30  پول وارز بانکداري آقاي محمدي راز 12 حسابداري سه شنبه 
15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*  204 15:15-13:45  اقتصاد کالن آقاي محمدي راز 12 حسابداري سه شنبه 

 

 

 



 

سلفچگاندانشگاه پیام نور   

92-93نیمسال دوم رشته حقوق برنامه کالسی  

 نام درس استاد ساعت درس رشته روز ساعت کالس تاریخ هاي برگزاري کالس
15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*23/2*6/3  206 9:30-8 5حقوق مدنی آقاي رئیسی 18 حقوق سه شنبه   

15/11*29/11*13/12*  206 11:15 -9:45 1حقوق مدنی آقاي رئیسی 6 حقوق سه شنبه   

15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*23/2*6/3  206 15:15-13:45 3حقوق مدنی آقاي رئیسی 18 حقوق سه شنبه   
15/11*29/11*13/12*  206 17 -15:30  حقوق جزاي بین الملل ایران آقاي رئیسی 6 حقوق سه شنبه 

15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*23/2*6/3  205 9:30-8 2حقوق اساسی آقاي امامی 18 حقوق سه شنبه   
15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*  205 13-11:30 2حقوق بین الملل عمومی آقاي امامی 12 حقوق سه شنبه   

15/11*29/11*13/12*  205 15:15-13:45  حقوق بشر در اسالم آقاي امامی 6 حقوق سه شنبه 
15/11*29/11*13/12*27/12*26/1*9/2*  205 17 -15:30 1حقوق بین الملل خصوصی آقاي امامی 12 حقوق سه شنبه   

22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*  206 11:15 -9:45 3حقوق جزاي اختصاصی آقاي نصیریان 12 حقوق سه شنبه   
22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*  206 13-11:30 2حقوق تجارت آقاي نصیریان 12 حقوق سه شنبه   
22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*  206 15:15-13:45 2حقوق جزاي عمومی آقاي نصیریان 12 حقوق سه شنبه   

22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*30/2  206 17 -15:30 1حقوق جزاي اختصاصی آقاي نصیریان 18 حقوق سه شنبه   

22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*  204 15:15-13:45  مبانی جامعه شناسی آقاي علیزاده 12 حقوق سه شنبه 
22/11*6/12*20/12*19/1  205 9:30-8  کیفرشناسی آقاي ایل سعادتمند  6 حقوق سه شنبه 

22/11*6/12*20/12*19/1*2/2*16/2*30/2  205 11:15 -9:45  جرم شناسی آقاي ایل سعادتمند 12 حقوق سه شنبه 

 

 

 



 

سلفچگان دانشگاه پیام نور  

92-93نیمسال دوم رشته حقوق  برنامه کالسی  

 نام درس استاد ساعت درس رشته روز ساعت کالس تاریخ هاي برگزاري کالس
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  206 15:15-13:45 2حقوق اداري آقاي منتظري 12 حقوق چهارشنبه   

23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  206 17 -15:30 2آئین دادرسی مدنی آقاي منتظري 12 حقوق چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  205 9:30-8 1متون فقه آقاي کهن 12 حقوق چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  205 11:15 -9:45 2متون فقه آقاي کهن 12 حقوق چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  206 9:30-8 4متون فقه آقاي فالح 12 حقوق چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  206 11:15 -9:45 1قواعدفقه آقاي فالح 12 حقوق چهارشنبه   
23/11*7/12*21/12*20/1*3/2*17/2  206 13-11:30 2اصول فقه آقاي فالح 12 حقوق چهارشنبه   

23/11*7/12*21/12  203 11:15 -9:45  عربی آقاي دادجو 6 حقوق چهارشنبه 
        
        

        
        
        
        

 

 


