
ردانیمقطع کا تربیت بدنی تئوریزمان برگزاری کالس   

 نام استاد روز تشکیل کالس رشته 

 گریم -مدیریت کسب و کار

      101کالس

 )جلسه اول (14.30لغایت  13از ساعت آذر ماه  21شنبه  5

 )جلسه دوم (14.30لغایت  13از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 )جلسه سوم (14.30لغایت  13از ساعت آذر ماه  5شنبه  5

 

 استاد بیگدلی

 معماری –گرافیک -طراحی دوخت   –طراحی لباس 

  101کالس

 )جلسه اول (16لغایت  14.30از ساعت آذر ماه  21شنبه  5

 )جلسه دوم (16لغایت  14.30از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 )جلسه سوم (16لغایت  14.30از ساعت دی ماه  5شنبه  5

 

 استاد بیگدلی

 روابط عمومی –زبان 

 101کالس

 ) جلسه اول (17.30لغایت  16از ساعت آذر ماه  21شنبه  5

 ) جلسه دوم (17.30لغایت  16از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 ) جلسه سوم (17.30لغایت  16از ساعت دی ماه  5شنبه  5

 

 استاد بیگدلی

 طراحی لباس –گرافیک -گریم -مدیریت کسب و کار

 3سایت  کالس

 )جلسه اول (13.30لغایت  12از ساعت آذر ماه  21شنبه  5

 )جلسه دوم (13.30لغایت  12از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 )جلسه سوم (13.30لغایت  12از ساعت آذر ماه  5شنبه  5

 

 استاد آریان فر

 103کالس   معماری -روابط عمومی –زبان 

 103کالس

 )جلسه اول (15لغایت  13.30از ساعت آذر ماه  21شنبه  5

 )جلسه دوم (15لغایت  13.30از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 )جلسه سوم (15لغایت  13.30از ساعت دی ماه ماه  5شنبه  5

 

 استاد آریان فر



ردانیمقطع کا تربیت بدنی تئوریزمان برگزاری کالس   

 

 

 

لغایت  15در ساعت تکمیل ظرفیت آقادانشجویان 

 102کالس در کالس ذکرشده حضور یابند. 16.30

 ) جلسه اول (16.30لغایت  15از ساعت آذر ماه  21شنبه 5

 ) جلسه دوم (16.30لغایت  15از ساعت آذر ماه  28شنبه  5

 ) جلسه سوم (16.30لغایت  15از ساعت دی ماه  5ه شنب 5

           استاد آریان فر  آقاظرفیت  یلمدانشجویان تکاستاد  **

 **می باشد

 استاد آریان فر

مختص دانشجویان ) 

 ( تکمیل ظرفیت آقا

لغایت   9در ساعت  تکمیل ظرفیت خانمدانشجویان 

 101کالس  در کالس ذکرشده حضور یابند. 12.30

هر سه جلسه ادغام شده )  12.30لغایت  9آذرماه  24یک شنبه 

 ( آذر برگزار می گردد 24است و فقط در تاریخ 

    ساسان فراستاد  خانمظرفیت  یلمدانشجویان تکاستاد **

 **می باشد

 استاد ساسان فر

مختص دانشجویان )

 (تکمیل ظرفیت خانم

 


