
برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم 97
ساعت تاریخ امتحاناستادپایانشروعروزگروهنام_درسکد_درس
1398/03/3008:30مغربی-ندا17001800یک شنبه1ایمنی در برق100103
1398/04/0311:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400دو شنبه1ریاضی عمومی100113
1398/04/0508:30مبشري محمدرضا12001400شنبه1الکترونیک عمومی100114
1398/04/1011:00سلیمی-محمدرضا10001200سه شنبه1اصول سرپرستی100115
     درجانی-محمد مهدي 100101شنبه1کارگاه سیم پیچی (1)100117
     اوشیانی نسیم 10001200یک شنبه1آز الکترونیک عمومی100119
1398/04/0911:00اقبالی نژاد-مهدي 10001200سه شنبه1ریاضی کاربردي100121
1398/03/3008:30مبشري محمدرضا16001800شنبه1الکترونیک صنعتی100123
     درجانی-محمد مهدي 100101شنبه1کارگاه سیم پیچی (2)100125
1398/04/1108:30درجانی-محمد مهدي 16001800یک شنبه1ماشین هاي الکتریکی سه فاز100126
1398/04/1208:30اسدنژاد سید عطا اهللا12001400شنبه1زبان فنی100128
1398/04/0808:30درجانی-محمد مهدي 15001630پنج شنبه1تحلیل مدارهاي الکتریکی100129
1398/04/0208:30درجانی-محمد مهدي 15301700شنبه1رله و حفاظت100131
1398/04/0608:30مغربی-ندا14001530یک شنبه1کنترل صنعتی100132
     اوشیانی نسیم 12001400یک شنبه1آز دیجیتال100133
1398/04/0908:30کردرستمی هدیه14301600دو شنبه1مکانیک کاربردي100134
1398/04/0111:00سلیمی-محمدرضا8001000سه شنبه1کارآفرینی و پروژه100136
1398/04/0308:30درجانی-محمد مهدي 17001830شنبه1مبانی سیستم قدرت100137
     اوشیانی نسیم 8001000یک شنبه1آز مدارهاي الکتریکی100138
     اوشیانی نسیم 8001000دو شنبه1آز الکترونیک صنعتی100139
1398/04/0408:30مغربی-ندا15301700یک شنبه1ماشین هاي الکتریکی مخصوص100140
     مبشري محمدرضا14001600شنبه1کاربرد کامپیوتر در برق100142
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1کار آموزي100144
1398/04/0808:30درجانی-محمد مهدي 15001630پنج شنبه1مدارهاي الکتریکی(جبرانی)100145
100146AC1398/04/0608:30رحیم سروش-رسول16301800سه شنبه1ماشین  الکتریکی
100147DC 1398/04/0208:30رحیم سروش-رسول15001630سه شنبه1ماشین الکتریکی
1398/04/0108:30مغربی-ندا12301400یک شنبه1مبانی دیجیتال100150
     میراحمدي_میثم10001200دو شنبه1کارگاه تاسیسات الکتریکی100158
1398/04/1308:30کردرستمی هدیه16001800دو شنبه1هیدرولیک و پنوماتیک و آز100159
     12001400شنبه1تربیت بدنی1- ب100207
     8001000شنبه1تربیت بدنی(1) - خ100240
1398/04/0411:00اقبالی نژاد  فاطمه14001600دو شنبه1دانش خانواده و جمعیت- خواهران100250
1398/04/0411:00دیلمی معزي-امیر16001800سه شنبه1دانش خانواده و جمعیت - برادران100251
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000دو شنبه1ریاضی (6)100305
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برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم 97
ساعت تاریخ امتحاناستادپایانشروعروزگروهنام_درسکد_درس
1398/04/0911:00اقبالی نژاد-مهدي 10001200سه شنبه1ریاضی 1003107
1398/04/1111:00صمدي-بهروز17001800چهار شنبه1اندیشه اسالمی 1102112
1398/04/0611:00صمدي-بهروز14001600چهار شنبه1تفسیر موضوعی قرآن (نهج البالغه)110213
1398/04/1211:00میرطالبیان سید محمد رضا18002000سه شنبه1تاریخ تحلیلی صدر اسالم110214
1398/04/1211:00قاسم نژاد-آمنه8001000یک شنبه1ریاضی 1102161
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي110219
1398/04/0808:30سجودي-سهیال10001200یک شنبه1مکانیک سیاالت و  هیدرولیک 110233
     10001200شنبه1تربیت بدنی 2-خواهران110267
     14001600شنبه1تربیت بدنی2- برادران110270
1398/04/0211:00میرطالبیان سید محمد رضا16001800سه شنبه1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم110272
1398/04/0311:00صمدي-بهروز16001800چهار شنبه1آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدس110275
1398/03/3011:00میرطالبیان سید محمد رضا14001600سه شنبه1انقالب اسالمی ایران 110281
1398/04/0411:00تقی پور شیما12001400سه شنبه1زبان فارسی110400
1398/04/0611:00دیلمی معزي-امیر15001600سه شنبه1اندیشه اسالمی (1)110403
1398/04/1211:00دیلمی معزي-امیر14001500سه شنبه1اخالق و تربیت اسالمی110404
1398/03/3011:00اسدنژاد سید عطا اهللا12001400چهار شنبه1زبان پیش1104050
1398/04/0111:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400سه شنبه1ریاضی پیش1104060
1398/04/0808:30میرفتحی_سید مهدي8001000پنج شنبه1فیزیک پیش1104070
1398/04/1011:00اسدنژاد سید عطا اهللا10001200چهار شنبه1زبان خارجی110408
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000دو شنبه1ریاضی1104096
1398/04/1108:30احمدي رحمان12001400یک شنبه1زمین شناسی110412
1398/04/0808:30احمدي-رضا12001400چهار شنبه1استاتیک110416
1398/04/0808:30احمدي-رضا10001200شنبه1مقاومت و مصالح110420
1398/04/1111:00احمدي رحمان14001600یک شنبه1تکنولوژي و کارگاه قالب بندي110421
1398/04/1011:00احمدي رحمان10001200یک شنبه1ماشین آالت ساختمانی110425
     احمدي-رضا16001700شنبه1آز مکانیک خاك110427
     احمدي-رضا14001600یک شنبه1نقشه کشی ساختمانی بتونی110428
1398/04/0511:00کردرستمی هدیه12001400چهار شنبه1کارگاه تاسیسات مکانیکی110431
1398/04/0708:30احمدي-رضا10001200چهار شنبه1محاسبات ساختمانی فلزي110432
1398/04/0908:30احمدي-رضا8001000شنبه1محاسبات ساختمانی بتونی110433
1398/04/0111:00چهاراقران-سجاد14001600چهار شنبه1کارگاه اسکلت فلزي و جوشکاري110434
1398/04/0311:00احمدي-رضا8001000چهار شنبه1آئین نامه هاي ساختمانی110435
     احمدي-رضا11001200شنبه1آز بتون و مصالح110436
     چهاراقران-سجاد10001200چهار شنبه1کاربرد کامپیوتر در ساختمان110437
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برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم 97
ساعت تاریخ امتحاناستادپایانشروعروزگروهنام_درسکد_درس
1398/04/1111:00احمدي-رضا10001200چهار شنبه1محوطه سازي و پروژه110438
1398/04/1208:30احمدي-رضا14001600شنبه1تحلیل مقدماتی سازه ها110439
1398/04/0111:00سلیمی-محمدرضا8001000سه شنبه1کارآفرینی110441
1398/04/1108:30احمدي رحمان10001200یک شنبه1نقشه برداري ساختمان110443
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1آمار و احتماالت مهندسی120105
1398/04/0511:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000دو شنبه1ریاضی مهندسی120106
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000چهار شنبه1معادالت دیفرانسیل120107
1398/04/0411:00قاسم نژاد-آمنه10001200شنبه1ریاضی گسسته120108
1398/04/0608:30عسکري-محسن10001200پنج شنبه1زبان ماشین و اسمبلی120109
1398/04/0311:00کیابی سحر8001000سه شنبه1زبان تخصصی نرم افزار120110
1398/04/0208:30خداپرستی-محمد8001000سه شنبه1طراحی الگوریتم ها120111
1398/04/0508:30عسکري-محسن00نامشخص1شیوه ارائه مطالب علمی و فنی120112
1398/04/0308:30عسکري-محسن16001800دو شنبه1برنامه سازي سیستم120113
1398/04/0111:00عسکري-محسن00نامشخص1مهندسی نرم افزار120114
     عسکري-محسن00نامشخص1آز مهندسی نرم افزار120115
1398/04/1208:30عسکري-محسن14001600یک شنبه1معماري کامپیوتر120116
     عسکري-محسن16001800یک شنبه1آز معماري کامپیوتر120117
1398/04/0911:00قلی زاده مهدي10001200پنج شنبه1هوش مصنوعی120118
1398/04/0508:30قاسم نژاد-آمنه8001000سه شنبه1شبیه سازي کامپیوتري120119
1398/04/0808:30عسکري-محسن00نامشخص1گرافیک کامپیوتري1201201
1398/04/0908:30قلی زاده مهدي12001400پنج شنبه1مهندسی اینترنت120121
1398/04/0308:30عسکري-محسن10001200دو شنبه1مباحث ویژه120122
     عسکري-محسن00نامشخص1پروژه نرم افزار120123
     عسکري-محسن00نامشخص1کارآموزي120124
1398/04/1008:30عسکري-محسن16001800شنبه1سیستم عامل شبکه120125
1398/04/1108:30قلی زاده مهدي8001000پنج شنبه1طراحی صفحات وب120128
1398/04/0308:30عسکري-محسن16001800چهار شنبه1طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه نویسی120131
1398/04/0108:30عسکري-محسن14001600دو شنبه1ساختمان داده120137
1398/04/0111:00عسکري-محسن8001000دو شنبه1سیستم هاي خبره (اصول طراحی کامپایلر)120141
     مقدري علی14001600دو شنبه1مبانی اینترنت120209
1398/04/1008:30عسکري-محسن16001800شنبه1سیستم عامل (2)120210
     مقدري علی16001800دو شنبه1کارگاه سیستم عامل (2)120211
1398/04/0208:30عسکري-محسن10001200سه شنبه1برنامه سازي پیشرفته (1)120212
1398/04/0311:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400دو شنبه1ریاضی عمومی120213
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ساعت تاریخ امتحاناستادپایانشروعروزگروهنام_درسکد_درس
1398/04/0208:30عسکري-محسن10001200سه شنبه1برنامه سازي پیشرفته (2)120214
1398/04/0508:30عسکري-محسن00نامشخص1شیوه ارائه نوشتاري و گفتاري120215
     عسکري-محسن00نامشخص1آز نرم افزار هاي گرافیکی120216
1398/04/0811:00عسکري-محسن00نامشخص1ذخیره و بازیابی اطالعات120217
1398/04/0408:30مقدري علی16001800یک شنبه1شبکه محلی کامپیوتري120218
     مقدري علی14001600یک شنبه1کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتري120219
1398/04/0311:00کیابی سحر8001000سه شنبه1زبان فنی120220
1398/04/0911:00اقبالی نژاد-مهدي 10001200سه شنبه1ریاضی کاربردي120221
1398/04/1111:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000چهار شنبه1آمار و احتماالت120222
1398/04/0308:30عسکري-محسن00نامشخص1مبانی مهندسی نرم افزار120223
1398/04/0108:30عسکري-محسن14001600دو شنبه1ساختمان داده ها120224
1398/04/1208:30اوشیانی نسیم 14001600چهار شنبه1مبانی الکترونیک120225
1398/04/0608:30عسکري-محسن10001200پنج شنبه1زبان ماشین و اسمبلی120227
1398/04/0808:30قلی زاده مهدي8001000چهار شنبه1مباحث ویژه120228
1398/04/0111:00سلیمی-محمدرضا8001000سه شنبه1کارآفرینی و پروژه120229
     عسکري-محسن00نامشخص1پروژه120231
1398/04/0508:30عسکري-محسن8001000سه شنبه1سخت افزار کامپیوتر(2)120232
1398/04/1108:30قلی زاده مهدي8001000پنج شنبه1برنامه نویسی مبتنی بر وب120233
     اوشیانی نسیم 16001800چهار شنبه1کارگاه مبانی الکترونیک120235
1398/04/0211:00مقدري علی14001600شنبه1پایگاه داده ها120236
     مقدري علی16001800شنبه1آز پایگاه داده ها120237
     عسکري-محسن00نامشخص1کارآموزي120238
1398/04/0908:30عسکري-محسن00نامشخص1نرم افزار ریاضی و آمار120240
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200چهار شنبه1ریاضی عمومی(2)130100
1398/04/0208:30پورهادي-حامد12001400چهار شنبه1برنامه سازي رایانه اي130101
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي130102
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000چهار شنبه1معادالت دیفرانسیل130103
1398/04/1011:00اسدنژاد سید عطا اهللا10001200چهار شنبه1زبان خارجی130104
1398/04/0408:30میراحمدي_میثم10001200سه شنبه1سیستم هاي کنترل خطی130105
1398/03/3008:30مبشري محمدرضا16001800شنبه1الکترونیک صنعتی130108
1398/03/3008:30فرخ فر-محمدحسین12001400سه شنبه1اصول میکرو کامپیوتر130110
     فرخ فر-محمدحسین10001200سه شنبه1آز اصول میکروکامپیوتر130111
1398/04/0308:30درجانی-محمد مهدي 13301500پنج شنبه1مدارهاي الکتریکی (2)130112
     اوشیانی نسیم 8001000یک شنبه1آز مدارهاي الکتریکی130113
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برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم 97
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1398/04/0608:30اوشیانی نسیم 10001200دو شنبه1تحلیل مدارهاي الکترونیکی (الکترونیک2)130114
     اوشیانی نسیم 10001200یک شنبه1آز مدارهاي الکترونیکی130115
     فرخ فر-محمدحسین16001800پنج شنبه1آز مدارهاي مخابراتی130117
1398/04/0908:30مغربی-ندا14001530یک شنبه1کنترل کننده هاي صنعتی130118
1398/04/1008:30فرخ فر-محمدحسین12001400پنج شنبه1منابع تغذیه130119
1398/04/0208:30قاسم سلمرودي-احمد علی12001400یک شنبه1مباحث ویژه در الکترونیک (الکترونیک3)130122
1398/04/0208:30فرخ فر-محمدحسین8001000سه شنبه1شبکه هاي کامپیوتري130123
1398/04/0608:30اسدنژاد سید عطا اهللا14001600سه شنبه1زبان تخصصی130124
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1کارآموزي130125
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1پروژه130126
     فرخ فر-محمدحسین16001800سه شنبه1آز سیستمهاي کنترل خطی130129
     مبشري محمدرضا14001600شنبه1نرم افزار هاي کاربردي در الکترونیک130130
1398/04/0508:30مبشري محمدرضا12001400شنبه1تحلیل مدارهاي الکترونیکی(الکترونیک1)130131
1398/04/0911:00اقبالی نژاد-مهدي 10001200سه شنبه1ریاضی کاربردي 140120
1398/04/1111:00پاکیزه فاطمه14001600سه شنبه1رسم فنی14707
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200دو شنبه1ریاضیات عمومی و مقدمات آمار14710
1398/04/0611:00احمدي-رضا8001000سه شنبه1کارهاي چوبی و کارگاه14713
1398/04/1111:00رحیم سروش رضا12001400سه شنبه1ایمنی و بهداشت14715
1398/04/0411:00احمدي-رضا14001600چهار شنبه1تعمیر و نگهداري14725
1398/04/3008:30احمدي-رضا14001600چهار شنبه1محاسبات فنی 147272
1398/04/1108:30احمدي-رضا8001000یک شنبه1مکانیک خاك و آز14728
1398/04/0211:00احمدي-رضا8001000چهار شنبه1اجراي ساختمان با مصالح سنتی و پروژه14731
1398/04/1308:30احمدي-رضا12001400چهار شنبه1متره و برآورد پروژه14732
1398/04/1211:00رحیم سروش رضا12001400شنبه1تجهیز و اداره کارگاه14734
1398/04/0908:30احمدي-رضا8001000شنبه1اجراي ساختمان هاي بتنی14735
1398/04/0708:30چهاراقران-سجاد10001200چهار شنبه1اجراي ساختمان هاي فلزي14736
1398/04/1011:00سجودي-سهیال12001400یک شنبه1اجزاء ماشین،موتورها و کارگاه14743
1398/04/0808:30احمدي-رضا10001200چهار شنبه1ماشین آالت ساختمانی و راهسازي14744
     8001100چهار شنبه1ترسیم فنی150104
1398/04/0311:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400دو شنبه1ریاضی عمومی150108
     جواردشتیان علی12001400یک شنبه1درك و بیان معماري(2)150110
     8001100یک شنبه1تمرینهاي معماري (1)150111
     جواردشتیان علی14001600یک شنبه1پرسپکتیو150112
140016001398/04/0808:30یک شنبه1عناصر و جزئیات ساختمانی(1)150114
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برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم 97

ساعت تاریخ امتحاناستادپایانشروعروزگروهنام_درسکد_درس
1398/04/0408:30پورهادي-حامد10001200سه شنبه1نقشه برداري150115
1398/04/0211:00اسدنژاد سید عطا اهللا14001600دو شنبه1زبان فنی 150117
120014001398/04/0108:30دو شنبه1تنظیم شرایط محیطی(1)150118
1398/04/1208:30احمدي-رضا8001000سه شنبه1ایستایی(1)150119
08:30جوري-مریم12001500یک شنبه1تمرین هاي معماري(2)150120
1398/03/3008:30جوري-مریم12001400چهار شنبه1آشنایی با معماري اسالمی (1)150121
     12001400دو شنبه1کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري150127
1398/11/0411:00احمدي-رضا8001000یک شنبه1ایستایی(2)150128
     جوري-مریم00نامشخص1کارآموزي150133
     جوري-مریم14001600چهار شنبه1درك و بیان معماري (1)150135
1398/04/0111:00سلیمی-محمدرضا8001000سه شنبه1کارآفرینی و پروژه150136
1398/04/1111:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000چهار شنبه1ریاضیات عمومی و مقدمات آمار15704
1398/04/0911:00اقبالی نژاد-مهدي 10001200سه شنبه1ریاضی کاربردي15711
1398/04/1111:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000چهار شنبه1روشهاي آماري160107
1398/04/0311:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400دو شنبه1ریاضی عمومی (1)160108
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000دو شنبه1ریاضی عمومی (2)160117
1398/04/0111:00سلیمی-محمدرضا8001000سه شنبه1کارآفرینی160128
1398/04/0108:30مغربی-ندا12301400یک شنبه1مدارهاي منطقی170101
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000چهار شنبه1معادالت دیفرانسیل 170103
1398/04/0208:30پورهادي-حامد12001400چهار شنبه1برنامه نویسی کامپیوتر170105
     اوشیانی نسیم 12001400یک شنبه1آز مدار منطقی170106
1398/04/0408:30عسکري-محسن16001800یک شنبه1ماشین هاي الکتریکی(2)170107
1398/04/0511:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000دو شنبه1ریاضیات مهندسی170108
1398/04/0808:30قاسم سلمرودي-احمد علی12001400دو شنبه1الکترومغناطیس170109
1398/04/1008:30درجانی-محمد مهدي 9301100پنج شنبه1بررسی سیستم هاي قدرت(1)170111
1398/04/0108:30میراحمدي_میثم10001200سه شنبه1سیستم هاي کنترل خطی170113
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي170115
1398/03/3008:30درجانی-محمد مهدي 11001230پنج شنبه1ماشین هاي الکتریکی(3)170116
1398/04/0908:30میراحمدي_میثم12001400سه شنبه1عایق ها و فشار قوي170117
     فرخ فر-محمدحسین14001600سه شنبه1آز سیستم هاي کنترل خطی170118
1398/04/0608:30اسدنژاد سید عطا اهللا14001600سه شنبه1زبان تخصصی170119
1398/04/1108:30میراحمدي_میثم10001200دو شنبه1تاسیسات الکتریکی و پروژه170120
1398/04/0408:30مغربی-ندا15301700یک شنبه1ماشین هاي مخصوص170121
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1398/04/1208:30درجانی-محمد مهدي 800930پنج شنبه1بررسی سیستم هاي قدرت (2)170122
1398/04/0508:30میراحمدي_میثم8001000سه شنبه1طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه170124
1398/04/0108:30فرخ فر-محمدحسین14001600پنج شنبه1مخابرات (1)170125
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1پروژه170126
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1کارآموزي170127
1398/04/0808:30سلیمی-محمدرضا12001400دو شنبه1اصول و فلسفه تربیت بدنی200101
1398/04/0108:30سلیمی-محمدرضا12001400یک شنبه1مدیریت عمومی200102
1398/04/0908:30سلیمی-محمدرضا12001400چهار شنبه1تاریخ تربیت بدنی در ایران200103
1398/04/1111:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000چهار شنبه1کاربرد آمار توصیفی در مدیریت200104
1398/04/1008:30سلیمی-محمدرضا12001400سه شنبه1مبانی مدیریت رفتار سازمانی200105
1398/04/0308:30حسن نژاد-مجتبی14001600یک شنبه1مدیریت فضاها و اماکن ورزشی200109
1398/04/0208:30کیوانفر محمد12001400یک شنبه1مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزي در تربیت بدنی200113
1398/04/0408:30حسن نژاد-مجتبی12001400سه شنبه1مدیریت ورزش هاي هواي آزاد200114
1398/04/1108:30حسن نژاد-مجتبی14001600سه شنبه1زبان تخصصی 2001151
1398/04/0608:30کیوانفر محمد14001600یک شنبه1زبان تخصصی2 200116
     حسن نژاد-مجتبی8001000پنج شنبه1شنا 2 - برادران200120
     حسن نژاد-مجتبی16001800سه شنبه1دو و میدانی1-برادران200121
     حسن نژاد-مجتبی10001200پنج شنبه1دو و میدانی 3- برادران200123
1398/04/0508:30حسن نژاد-مجتبی16001800یک شنبه1مدیریت مسابقات و اردوهاي ورزشی200131
     حسن نژاد-مجتبی16001800دو شنبه1شنا1 برادران200141
1398/04/0808:30احمدي-رضا10001200یک شنبه1مقاومت مصالح(1)200202
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200چهار شنبه1ریاضی (1)200203
1398/04/0611:00جوري-مریم14001600سه شنبه1طراحی معماري و شهرسازي200204
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1آمار و احتماالت مهندسی200206
1398/04/0311:00احمدي-رضا8001000چهار شنبه1مقررات ملی ساختمان200207
1398/04/1508:30احمدي-رضا14001600چهار شنبه1مکانیک ساختمان200208
1398/04/0108:30احمدي-رضا12001400چهار شنبه1مکانیک خاك و مهندسی پی200209
1398/04/0111:00قاسم نژاد-آمنه12001400شنبه1ریاضی (2)200211
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي200212
1398/04/0211:00رحیم سروش رضا12001400چهار شنبه1اصول مدیریت ساخت200213
1398/04/0111:00احمدي-رضا8001000یک شنبه1اجزا ساختمان200214
1398/04/0111:00جوري-مریم10001200یک شنبه1تاریخ معماري و ساختمان200215
1398/04/0508:30احمدي-رضا8001000یک شنبه1ساختمان هاي بتن آرمه200216
1398/04/0808:30چهاراقران-سجاد10001200دو شنبه1ساختمان هاي فوالدي200217
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1398/04/0908:30احمدي-رضا12001400یک شنبه1راهسازي و روسازي200218
1398/04/1011:00درجانی-محمد مهدي 12001400یک شنبه1نحوه اجراي تاسیسات برقی ساختمان200219
1398/04/1211:00چهاراقران-سجاد12001400دو شنبه1روشهاي مرمت ابنیه200221
1398/04/0911:00احمدي-رضا10001200یک شنبه1روشهاي تعمیر و نگهداري ساختمان200222
1398/04/1211:00احمدي-رضا14001600یک شنبه1آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب200223
1398/04/0511:00احمدي-رضا12001400شنبه1اجراي سازه هاي بتنی200225
1398/04/0211:00احمدي-رضا8001000یک شنبه1ایمنی کارگاه200226
1398/04/0808:30احمدي-رضا10001200چهار شنبه1آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها200228
1398/04/1011:00احمدي رحمان12001400سه شنبه1قراردادها و مبانی حقوقی (اجراي ساختمان)200231
1398/04/1511:00چهاراقران-سجاد8001000دو شنبه1تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه200232
1398/04/0611:00احمدي-رضا12001400یک شنبه1فن آوري هاي نوین ساختمان200233
1398/04/0311:00احمدي رحمان10001200سه شنبه1تولید صنعتی ساختمان200235
1398/04/1211:00خدابخشی لیال8001000دو شنبه1مبانی و روش هاي برنامه ریزي شهري200402
1398/04/1311:00خدابخشی لیال8001000چهار شنبه1مبانی طراحی معماري200410
1398/04/0311:00خدابخشی لیال10001200شنبه1هندسه احجام و پرسپکتیو200412
200413GIS11398/04/1511:00خدابخشی لیال12001400شنبه
1398/04/0611:00خدابخشی لیال14001600شنبه1اقتصاد شهري200414
1398/04/0811:00خدابخشی لیال8001000یک شنبه1روش تحقیق200415
1398/04/0911:00خدابخشی لیال10001200یک شنبه1شناخت فضا هاي شهري200416
1398/04/1011:00خدابخشی لیال12001400یک شنبه1طرح شهر سازي 2004173
1398/04/0211:00خدابخشی لیال12001400دو شنبه1برنامه ریزي منطقه اي200420
1398/04/0811:00خدابخشی لیال10001200چهار شنبه1بافت هاي فرسوده200421
1398/04/0411:00خدابخشی لیال14001600دو شنبه1منظر سازي200422
1398/04/0511:00خدابخشی لیال8001000چهار شنبه1طراحی و برنامه ریزي شبکه حمل و نقل200423
     خدابخشی لیال8001000دو شنبه1طرح شهرسازي(4)200424
1398/04/0111:00خدابخشی لیال10001200دو شنبه1مبانی و روش هاي طراحی شهري200425
1398/04/1011:00خدابخشی لیال8001000شنبه1مدیریت شهري 200427
1398/04/0911:00خدابخشی لیال14001600چهار شنبه1تاسیسات زیر ساخت شهري200428
     خدابخشی لیال12001400چهار شنبه1طرح شهر سازي (5)200429
1398/04/1011:00خدابخشی لیال00نامشخص1پروژه نهایی200433
1398/04/0611:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400شنبه1ریاضی عمومی(2)200501
     رضی کاظمی بشیر8001000دو شنبه1کاربرد نرم افزارهاي ترسیمی200502
1398/04/0908:30جوري-مریم10001200شنبه1مبانی نظري معماري200504
140016001398/03/3008:30چهار شنبه1عناصر و جزئیات ساختمانی2005052
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     جوري-مریم8001200چهار شنبه1طراحی معماري(2)200506
     12001400دو شنبه1طراحی با دست آزاد200507
1398/04/0608:30رضی کاظمی بشیر14001600دو شنبه1شناخت و طراحی معماري روستا200510
140016001398/04/1008:30دو شنبه1سازه هاي فلزي200511
80010001398/04/0408:30یک شنبه1تاسیسات الکتریکی و مکانیکی200513
     جوري-مریم8001200دو شنبه1طراحی معماري(3)200515
120014001398/04/0908:30دو شنبه1آشنایی با معماري معاصر200519
1398/04/0508:30احمدي-رضا10001200یک شنبه1سازه هاي بتنی200520
1398/04/0108:30پورهادي-حامد12001400یک شنبه1مدیریت و تشکیالت کارگاهی200521
1398/03/3008:30رضی کاظمی بشیر10001200دو شنبه1تنظیم شرایط محیطی(2)200522
1398/04/0308:30پاکیزه فاطمه00نامشخص1طراحی معماري(4)200523
     جوري-مریم00نامشخص1کارآموزي200524
1398/04/0308:30پورهادي-حامد14001600یک شنبه1روش هاي طراحی و تولید صنعتی200525
1398/04/0808:30رضی کاظمی بشیر12001400سه شنبه1آشنایی با مرمت ابنیه200526
     جوري-مریم8001200سه شنبه1طراحی معماري(5)200527
     جوري-مریم00نامشخص1طراحی نهایی200528
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200چهار شنبه1ریاضی عمومی (2)200603
1398/04/0611:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400شنبه1ریاضی کاربردي200608
     سجودي-سهیال16001800چهار شنبه1آز انتقال حرارت(2)200618
1398/04/0608:30سجودي-سهیال8001000چهار شنبه1انتقال حرارت(2) 200619
1398/04/0308:30سجودي-سهیال10001200سه شنبه1سوخت و احتراق200620
1398/04/0108:30سجودي-سهیال8001000سه شنبه1طراحی سیستم هاي تبریدسردخانه با پروژه200621
     سجودي-سهیال16001800سه شنبه1کارگاه تبرید و سرد خانه200622
1398/04/0908:30سجودي-سهیال10001200چهار شنبه1تجهیزات حرارتی و برودتی200623
1398/11/0408:30سجودي-سهیال12001400چهار شنبه1کاربرد انرژ ي هاي تجدید پذیر در تاسیسات200631
     سجودي-سهیال00نامشخص1کارآموزي200634
1398/04/0611:00اقبالی نژاد-مهدي 12001400شنبه1ریاضی کاربردي200801
     سلیمی-محمدرضا00نامشخص5مدیریت مالی 2008032
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1آمار و احتماالت200807
     سلیمی-محمدرضا8001000شنبه1پژوهش عملیاتی(1)200808
     رحیم سروش رضا14001600شنبه1حسابداري پیشرفته(1)200809
     رحیم سروش رضا12001400یک شنبه1حسابرسی(2)200810
     سلیمی-محمدرضا10001200یک شنبه1مالیه عمومی200811
     سلیمی-محمدرضا10001200شنبه1سیستمهاي اطالعاتی حسابداري200812
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     سلیمی-محمدرضا10001200دو شنبه1پژوهش عملیاتی2008132
     مختاري زبیده16001800شنبه1حسابداري پیشرفته 2008142
     رحیم سروش رضا12001400دو شنبه1سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار200816
     فخرمحمدیان حمیده8001000پنج شنبه1کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در حسابداري200818
     سلیمی-محمدرضا8001000دو شنبه1مدیریت تولید200819
     سلیمی-محمدرضا00نامشخص1پروژه مالی2008232
     سلیمی-محمدرضا00نامشخص1کاراموزي200824
     8001100چهار شنبه1هندسه کاربردي300101
     جوري-مریم14001600چهار شنبه1بیان معماري 3001021
1398/04/1111:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000چهار شنبه1ریاضیات و آمار300104
     10001200سه شنبه1کارگاه مصالح و ساخت300105
1398/04/1211:00دیلمی معزي-امیر14001500سه شنبه1اخالق اسالمی300106
1398/04/0411:00تقی پور شیما12001400سه شنبه1زبان فارسی300107
     جوري-مریم8001200یک شنبه1مقدمات طراحی معماري 3001081
     جواردشتیان علی12001400یک شنبه1بیان معماري 3001092
     جواردشتیان علی14001600یک شنبه1هندسه مناظر و مرایا300110
1398/03/2908:30احمدي-رضا8001000سه شنبه1ایستایی300111
120014001398/03/3008:30سه شنبه1مصالح ساختمانی300112
1398/04/1011:00اسدنژاد سید عطا اهللا10001200چهار شنبه1زبان عمومی300113
1398/04/0211:00میرطالبیان سید محمد رضا16001800سه شنبه1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم300114
1398/04/1211:00میرطالبیان سید محمد رضا16001800سه شنبه1تاریخ تحلیلی صدر اسالم300120
1398/04/0411:00دیلمی معزي-امیر16001800سه شنبه1دانش خانواده و جمعیت-برادران300121
     12001400شنبه1تربیت بدنی 1- برادران300122
1398/04/0511:00دیلمی معزي-امیر15001600سه شنبه1اندیشه اسالمی 3001271
1398/04/0611:00صمدي-بهروز14001600چهار شنبه1تفسیر موضوعی قرآن300128
     14001600شنبه1تربیت بدنی 2- برادران300129
120014001398/03/3008:30چهار شنبه1آشنایی با معماري اسالمی300131
120014001398/04/0108:30دو شنبه1تنظیم شرایط محیطی300132
1398/03/3011:00میرطالبیان سید محمد رضا14001600سه شنبه1انقالب اسالمی و ریشه هاي آن300135
     جوري-مریم8001200دو شنبه1طرح معماري 3001363
80010001398/04/0408:30یک شنبه1تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)300137
140016001398/03/3008:30چهار شنبه1ساختمان 2 و گزارش کارگاه300138
1398/04/0608:30رضی کاظمی بشیر14001600دو شنبه1روستا 3001392
1398/04/1111:00صمدي-بهروز17001800چهار شنبه1اندیشه اسالمی 2 300141
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     پاکیزه فاطمه14001600دو شنبه1طرح معماري 3001434
1398/04/0908:30جوري-مریم10001200شنبه1مبانی نظري معماري300144
1398/04/0808:30پورهادي-حامد12001400سه شنبه1آشنایی با مرمت ابنیه300147
1398/04/0808:30رضی کاظمی بشیر12001400سه شنبه1آشنایی با مرمت ابنیه300147
     جوري-مریم8001200سه شنبه1طرح معماري 3001495
1398/04/0108:30پورهادي-حامد12001400یک شنبه1مدیریت و تشکیالت کارگاه300151
     جوري-مریم00نامشخص1طرح نهایی300152
     8001000شنبه1تربیت بدنی 1- خواهران300153
     10001200شنبه1تربیت بدنی2- خواهران300154
1398/04/0411:00اقبالی نژاد  فاطمه14001600دو شنبه1دانش خانواده و جمعیت-خواهران300155
     پاکیزه فاطمه8001000چهار شنبه1نقشه کشی مهندسی300206
1398/04/0208:30پورهادي-حامد12001400چهار شنبه1برنامه نویسی کامپیوتر300210
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200چهار شنبه1ریاضی عمومی 3002111
1398/04/0911:00میرفتحی_سید مهدي10001200پنج شنبه1فیزیک 1 و آز(حرارت و مکانیک)300212
1398/04/1011:00اسدنژاد سید عطا اهللا10001200چهار شنبه1زبان عمومی300214
1398/04/0111:00قاسم نژاد-آمنه12001400چهار شنبه1ریاضی عمومی 3002202
1398/04/0608:30اسدنژاد سید عطا اهللا14001600سه شنبه1زبان تخصصی برق300223
1398/04/0808:30درجانی-محمد مهدي 15001630پنج شنبه1مدار الکتریکی 3002271
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1احتمال مهندسی 300228
1398/04/0511:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000دو شنبه1ریاضیات مهندسی 300230
1398/04/0808:30قاسم سلمرودي-احمد علی12001400دو شنبه1الکترو مغناطیس300231
1398/04/0308:30درجانی-محمد مهدي 13301500پنج شنبه1مدارهاي الکتریکی 3002332
1398/04/0508:30مبشري محمدرضا12001400شنبه1الکترونیک 3002341
1398/04/0208:30رحیم سروش-رسول15001630سه شنبه1ماشین الکتریکی 3002351
1398/04/0608:30اوشیانی نسیم 10001200دو شنبه1الکترونیک 3002372
1398/04/0408:30درجانی-محمد مهدي 16001800یک شنبه1ماشین الکتریکی 3002382
     اوشیانی نسیم 10001200یک شنبه1آز الکترونیک300239
1398/04/0108:30مغربی-ندا12301400یک شنبه1سیستم هاي دیجیتال300242
     اوشیانی نسیم 12001400یک شنبه1آز سیستم هاي دیجیتال 3002431
     اوشیانی نسیم 8001000یک شنبه1آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیري300244
1398/04/0208:30فرخ فر-محمدحسین8001000سه شنبه1شبکه هاي کامپیوتري 300245
1398/04/0408:30میراحمدي_میثم10001200سه شنبه1سیستم کنترل خطی 300247
1398/04/1008:30درجانی-محمد مهدي 9301100پنج شنبه1تحلیل سیستم هاي انرژي 3002481
1398/04/0108:30فرخ فر-محمدحسین14001600پنج شنبه1اصول سیستم هاي مخابراتی300249
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1398/03/3008:30درجانی-محمد مهدي 11001230پنج شنبه1ماشین الکتریکی 3002503
1398/03/3008:30فرخ فر-محمدحسین12001400سه شنبه1سیستم هاي دیجیتال 3002522
1398/03/3008:30مبشري محمدرضا16001800شنبه1الکترونیک صنعتی300253
     اوشیانی نسیم 8001000دو شنبه1آز الکترونیک صنعتی300254
     درجانی-محمد مهدي 800930پنج شنبه1تحلیل سیستم هاي انرژي 3002552
1398/04/1108:30میراحمدي_میثم10001200دو شنبه1تاسیسات الکتریکی300256
     فرخ فر-محمدحسین10001200سه شنبه1آز سیستم هاي دیجیتال 2 300257
     فرخ فر-محمدحسین14001600سه شنبه1آز سیستم کنترل خطی 300258
1398/04/0908:30میراحمدي_میثم12001400سه شنبه1عایق ها و فشار قوي300259
1398/04/0408:30مغربی-ندا15301700یک شنبه1ماشین الکتریکی مخصوص300260
1398/04/0208:30درجانی-محمد مهدي 15301700شنبه1حفاطت و رله300261
1398/04/0508:30میراحمدي_میثم8001000سه شنبه1طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه 300263
1398/04/0208:30قاسم سلمرودي-احمد علی12001400یک شنبه1مباحث ویژه 300265
1398/03/3008:30درجانی-محمد مهدي 16301800پنج شنبه1تولید انرژي الکتریکی300266
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1پروژه کارشناسی 300267
     درجانی-محمد مهدي 00نامشخص1کارآموزي300268
1398/04/0108:30قاسم نژاد-آمنه12001400سه شنبه1ریاضی پیش300269
1398/04/0808:30میرفتحی_سید مهدي8001000پنج شنبه1فیزیک پیش300270
1398/03/3011:00اسدنژاد سید عطا اهللا12001400چهار شنبه1زبان پیش300271
1398/04/0311:00صمدي-بهروز16001800چهار شنبه1آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدس300272
1398/03/3011:00قاسم نژاد-آمنه10001200دو شنبه1ریاضی عمومی 3003011
1398/04/1011:00اسدنژاد سید عطا اهللا10001200چهار شنبه1زبان خارجه300309
1398/04/0311:00قاسم نژاد-آمنه10001200چهار شنبه1ریاضی عمومی 30031001
1398/04/1008:30میرفتحی_سید مهدي10001200پنج شنبه1فیزیک عمومی1  و آز3003101
1398/04/0111:00قاسم نژاد-آمنه12001400چهار شنبه1ریاضی عمومی 30031032
1398/04/1011:00فخرمحمدیان حمیده10001200پنج شنبه1فناوري اطالعات3003104
1398/04/1211:00دکتر مبشري حمیدرضا16001800چهار شنبه1فیزیولوژي و آز3003106
1398/04/0511:00دکتر مبشري حمیدرضا14001600چهار شنبه1آناتومی3003107
1398/04/0811:00میرفتحی_سید مهدي12001400پنج شنبه1فیزیک عمومی 30031092
1398/04/0811:00قاسم نژاد-آمنه8001000چهار شنبه1معادالت دیفرانسیل 300311
1398/03/3011:00عسکري-محسن10001200سه شنبه1برنامه نویسی کامپیوتر3003111
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1آمار حیاتی و احتماالت3003114
1398/04/0511:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000دو شنبه1ریاضیات مهندسی3003115
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي3003119
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     آل نبی سید رضا8001000دو شنبه1مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی(بیو مواد3003120
1398/04/1208:30میرفتحی_سید مهدي16001800دو شنبه1دینامیک در مهندسی پزشکی3003124
1398/03/3008:30آل نبی سید رضا12001400دو شنبه1زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی3003132
     سلیمی-محمدرضا12001400یک شنبه1روش تحقیق و سیستم هاي اطالع رسانی3003133
     آل نبی سید رضا10001200دو شنبه1مبانی بیو مکانیک 30031341
     سجودي-سهیال8001000یک شنبه1مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم3003135
     سجودي-سهیال10001200یک شنبه1طراحی اجزا3003136
1398/04/1011:00قاسم نژاد-آمنه8001000شنبه1آمار و حیاتی و احتماالت300322
1398/04/0511:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000دو شنبه1ریاضیات مهندسی 300323
1398/04/0211:00اقبالی نژاد-مهدي 8001000سه شنبه1محاسبات عددي300328
     دکتر مرتضی رضایی صوفی16001800چهار شنبه1آمادگی جسمانی400106
1398/04/1211:00دکتر مرتضی رضایی صوفی10001200پنج شنبه1مدیریت عملکرد در سازمانهاي ورزشی400108
1398/04/0311:00دکتر مرتضی رضایی صوفی8001000پنج شنبه1مدیریت بازاریابی در ورزش400109
1398/04/0511:00سیاوش خداپرست12001400پنج شنبه1روش تحقیق در مدیریت400113
1398/04/0811:00حسن نژاد-مجتبی16001800پنج شنبه1برنامه ریزي استراتژیک400114
1398/04/1011:00سیاوش خداپرست14001600پنج شنبه1کاربرد رایانه در ورزش400117
1398/04/0111:00دکتر مرتضی رضایی صوفی14001600چهار شنبه1مدیریت سازمانهاي ورزشی400119
      دکتر قره محمد علی 00نامشخص1پایان نامه400120
     دکتر مرتضی رضایی صوفی00نامشخص2پایان نامه400120
      دکتر گوهررستمی حمیدرضا00نامشخص3پایان نامه400120
     سیاوش خداپرست00نامشخص4پایان نامه400120
     رضی کاظمی بشیر12001400پنج شنبه1کارگاه طراحی شهري4002062
1398/04/1311:00بروجردي مهدي10001200پنج شنبه1روش ها و فنون طراحی شهري4002071
1398/04/0611:00هاشمی سید یوسف8001000پنج شنبه1اندیشه و نظریه هاي طراحی شهري با تاکید بر رویکرد اسالمی400208
     دکتر کاظمی علی 00نامشخص1پایان نامه 400216
     قهرمان پوري امیر00نامشخص3پایان نامه 400216
     دکتر حسین معتمد00نامشخص2پایان نامه 400216

13


