
در طرح ضیافت اندیشه  جنگ نرمبراي درس  منصور معصومیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

  5-5/6  5/3-5  2-5/3  تاریخ                      ساعت 

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    8گروه   9گروه 

      6ك   کشاورزي  5ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    5گروه   6گروه 

      6ك   کشاورزي  5ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    2گروه   3گروه 

      6ك   کشاورزي  5ك   کشاورزي

  

  

در طرح ضیافت اندیشه در  جنگ نرمبراي درس  حسین قنبريبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )  1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

  5-5/6  5/3-5  2-5/3  ساعت                   تاریخ    

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  7گروه   17گروه   

  5ك   کشاورزي  22ك   عمران    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  4گروه   14گروه   

  5ك   کشاورزي  22ك   عمران    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  1گروه   11گروه   

  5ك   کشاورزي  22ك   عمران    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  

  



در طرح ضیافت اندیشه  جنگ نرمبراي درس  سعید ارجمندفربرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  ) 1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    26گروه   18گروه 

      28ك   104  21ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

      15گروه 

          21ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    20گروه   12گروه 

      28ك   علوم انسانی  21ك   عمران

  

  

در طـرح ضـیافت    جنگ نـرم براي درس  روح اله عباس زادهبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3 -2  5-5/3  5/6 -5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

      27گروه 

          27ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  13گروه     24گروه 

  21ك   عمران       27ك   علوم انسانی

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  28گروه   30گروه   

  29ك   علوم انسانی  30ك   علوم انسانی    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضیافت اندیشه در  جنگ نرمبراي درس  جابر محمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  ) 1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  25گروه     

  27ك   علوم انسانی        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

   22گروه     

  27ك   علوم انسانی        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  19گروه     30گروه 

  27ك   علوم انسانی      29ك   علوم انسانی

  

  

در طرح ضیافت اندیشه  جنگ نرمبراي درس  یحیی جهانگیريبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  16گروه     

  21ك   عمران        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    23گروه   

      28ك   علوم انسانی    

  سومهفته 

  شهریور 11 -  6

  10گروه     21گروه 

  7ك   کشاورزي      27ك   علوم انسانی

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس



در طرح ضـیافت   مهارتهاي زندگیبراي درس  جواد جعفريبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    7گروه   8گروه 

      5ك   کشاورزي  6ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

      5گروه 

          6ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    1گروه   2گروه 

      5ك   کشاورزي  6ك   کشاورزي

  

  

در طرح ضیافت  مهارتهاي زندگیبراي درس  کاظمیمحمود برنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

یخ                       تار 

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

      26گروه 

          28ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  6گروه     23گروه 

  6ك   کشاورزي      28ك   علوم انسانی

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  30گروه     29گروه 

  30ك   علوم انسانی      30ك   علوم انسانی

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طـرح   مهارتهـاي زنـدگی  بـراي درس   عنایت الـه شـامی  برنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89ضیافت اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    16گروه   17گروه 

      21ك   عمران  22ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    13گروه   14گروه 

      21ك   عمران  22ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    10گروه   11گروه 

      7ك   کشاورزي  22ك   عمران

  

در طـرح ضـیافت    مهارتهاي زنـدگی براي درس  زهرا حاتمیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  18گروه     

  22ك   عمران        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  15گروه     

  22ك   عمران        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  12گروه   28گروه   

  22ك   عمران  29ك   علوم انسانی    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طـرح ضـیافت    مهارتهاي زندگیبراي درس  منصور فرجیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  ) 1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  27گروه   25گروه   

  28ك   علوم انسانی  27ك   علوم انسانی    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  24گروه   22گروه   

  28ك   علوم انسانی  27ك   علوم انسانی    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  21گروه   19گروه   

  28ك   علوم انسانی  27ك   علوم انسانی    

  

  

در طرح ضـیافت   مهارتهاي زندگیبراي درس  مهدي سلطانیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  9گروه     

  6ك   کشاورزي        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    4گروه   

      5ك   کشاورزي    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  3گروه     20گروه 

  6ك   کشاورزي      28ك   علوم انسانی

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضـیافت اندیشـه    فمنیسمبراي درس  محمد نقیب زادهبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    14گروه   15گروه 

      19ك   عمران  18ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  28گروه   11گروه   12گروه 

  30ك   علوم انسانی  19ك   عمران  18ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    17گروه   18گروه 

      19ك   عمران  18ك   عمران

  

در طـرح ضـیافت    فمنیسـم بـراي درس   محمد جواد نوروزيبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  13گروه   23گروه   

  18ك   عمران  25ك   علوم انسانی    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    20گروه   30گروه 

      25ك   علوم انسانی  30ك   علوم انسانی

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  16گروه   26گروه   

  18ك   عمران  25ك   علوم انسانی    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضیافت اندیشـه در   فمنیسمبراي درس  کبري محمديبرنامه همکاري مدرس محترم خانم 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

    تاریخ                    

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  22گروه     24گروه 

  26ك   علوم انسانی      26ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  19گروه   29گروه   21گروه 

  26ك   علوم انسانی  29ك   علوم انسانی  26ك   علوم انسانی

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  25گروه     27گروه 

  26ك   علوم انسانی      26ك   علوم انسانی

  

در طـرح ضـیافت    جریـان شناسـی  بـراي درس   مجید سالمیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

  5-5/6  5/3-5  2-5/3  تاریخ                        ساعت 

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

      6گروه 

          4ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

      3گروه 

          4ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

      9گروه 

          4ك   کشاورزي

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  

  



در طـرح   جریـان شناسـی  بـراي درس   سید حسـین هاشـمی  برنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89ضیافت اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    5گروه   

      3ك   کشاورزي    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  10گروه   2گروه   

  7ك   کشاورزي  3ك   کشاورزي    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    8گروه   

      3ك   کشاورزي    

  

  

در طـرح   جریان شناسیبراي درس  سید محمد رضا احمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89ضیافت اندیشه در تابستان 

  

  5-5/6  5/3-5  2-5/3  تاریخ                       ساعت 

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  4گروه     

  4ك   کشاورزي        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  1گروه     

  4ك   کشاورزي        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  7گروه     

  4ك   کشاورزي        

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طـرح   نهـج البالغـه  براي درس  سید محمد حسین صفويبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89ضیافت اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

      4گروه 

          3ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    3گروه   1گروه 

      4ك   کشاورزي  3ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    9گروه   7گروه 

      4ك   کشاورزي  3ك   کشاورزي

  

  

در طـرح ضـیافت    نهـج البالغـه  بـراي درس   حسن میرزا بیگیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  5گروه   15گروه   

  3ك   کشاورزي  18ك   عمران    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  2گروه   12گروه   

  3ك   کشاورزي  18ك   عمران    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    18گروه   

      18ك   عمران    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضیافت اندیشه در  نهج البالغهبراي درس  کریم حسنیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                        

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  14گروه     13گروه 

  19ك   عمران      19ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  11گروه     10گروه 

  19ك   عمران      7ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  گروه     

  3ك   کشاورزي        

  

  

برنامه همکاري مدرس محترم آقاي بهرام بهرامی براي درس نهج البالغه در طرح ضـیافت اندیشـه در   

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    24گروه   22گروه 

      26ك   علوم انسانی  25ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    21گروه   19گروه 

      26ك   علوم انسانی  25ك   علوم انسانی

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    27گروه   25گروه 

      26ك   علوم انسانی  25ك   علوم انسانی

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضیافت اندیشـه   نهج البالغهبراي درس  سعید احمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  23گروه     

  25ك    علوم انسانی        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  20گروه   30گروه   

  25ك    علوم انسانی  30ك    علوم انسانی    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  26گروه     

  25ك    علوم انسانی        

  

  

در طرح ضیافت  نهج البالغهبراي درس  مجتبی بیگ محمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    6گروه   

      4ك   کشاورزي    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  29گروه     

  29ك   علوم انسانی        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  17گروه    16گروه 

  19ك   عمران      19ك   عمران

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  کالس محل

  



در طـرح ضـیافت اندیشـه در     قرآنبراي درس  علیرضا مهرانفربرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    3گروه   1گروه 

      2ك   کشاورزي  1ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    9گروه   7گروه 

      2ك   کشاورزي  1ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    6گروه   4گروه 

      2ك   کشاورزي  1ك   کشاورزي

  

در طـرح ضـیافت اندیشـه در     قـرآن بـراي درس   اصغر عزیزيبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  2گروه   12گروه   

  1ك  کشاورزي  17ك   عمران    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  8گروه   18گروه   

  1ك   کشاورزي  17ك   عمران    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  5گروه     

  1ك   کشاورزي        

  

  

  دانشجویانگروه 

  شماره کالس  محل کالس

  



در طـرح ضـیافت اندیشـه در     قـرآن براي درس  حسن صادقیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  11گروه     10گروه 

  16ك   عمران      7ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  17گروه     16گروه 

  16ك   عمران      7ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    15گروه   

      17ك   عمران    

  

در طرح ضیافت اندیشـه   قرآنبراي درس  محمد کاظم عارفیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    30گروه   28گروه 

      30ك   علوم انسانی  29ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

      25گروه 

          23ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  14گروه     13گروه 

  16ك   عمران      16ك   عمران

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طـرح ضـیافت اندیشـه در     قـرآن براي درس  حسین مراديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  29گروه   21گروه   19گروه 

  29ك   علوم انسانی  24ك   عمران  23 ك  عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    27عمران گروه   

      24ك   علوم انسانی    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    24گروه   22گروه 

      24ك   عمران  23ك   عمران

  

  

در طـرح ضـیافت اندیشـه در     قرآنبراي درس  مبارکه سعیديبرنامه همکاري مدرس محترم خانم 

  )1431رمضان ( 88-89تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  20گروه     

  23ك   عمران        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  26گروه     

  23ك   عمران        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  23گروه     

  23ك   عمران        

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  



در طرح ضیافت اندیشه  نظام سیاسیبراي درس  عیسی صمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

  5-5/6  5/3-5  2-5/3  تاریخ                      ساعت 

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    1گروه   2گروه 

      1ك   کشاورزي  2ك   کشاورزي

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    7گروه   8گروه 

      1ك   کشاورزي  2ك   کشاورزي

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    4گروه   5گروه 

      1ك   کشاورزي  2ك   کشاورزي

  

در طرح ضیافت اندیشه  نظام سیاسیبراي درس  روح اله محبیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  3گروه   10گروه   

  2ك   کشاورزي  7ك   کشاورزي    

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  9گروه     

  2ك   کشاورزي        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  6گروه   13گروه   

  2ك   کشاورزي  16ك   عمران    

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  

در طرح ضیافت اندیشـه   نظام سیاسیبراي درس  یوسف فتحیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 



  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  30گروه   19گروه   11گروه 

  30ك   علوم انسانی  23ك   عمران  16ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    25گروه   17گروه 

      23ك   عمران  17ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

    22گروه   

      23ك   عمران    

  

در طرح ضیافت اندیشه  نظام سیاسیبراي درس  سعید باغستانیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  21گروه     20گروه 

  24ك   عمران      24ك   عمران

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  27گروه     26گروه 

  24ك   عمران      24ك   عمران

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

      14گروه 

          17ك   عمران

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  

  

  



در طـرح ضـیافت    نظـام سیاسـی  براي درس  مرتضی محمديبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

  12گروه     

  17ك   عمران        

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

  18گروه     

  17ك   عمران        

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  15گروه     

  17ك   عمران        

  

در طـرح ضـیافت    نظام سیاسـی براي درس  محمد علی مصلیبرنامه همکاري مدرس محترم آقاي 

  )1431رمضان ( 88-89اندیشه در تابستان 

  

تاریخ                       

  ساعت

5/3-2  5-5/3  5/6-5  

  هفته اول

  مرداد 27 - 23

    28گروه   29گروه 

      29ك   علوم انسانی  30ك   علوم انسانی

  هفته دوم

  شهریور  3 -مرداد   30

    16گروه   

      16ك   عمران    

  هفته سوم

  شهریور 11 -  6

  24گروه     23گروه 

  24ك   عمران      24ك   عمران

  

  

  گروه دانشجویان

  شماره کالس  محل کالس

  


