
محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)127-(رخت اعال-سید مهدي)4441406103301398/03/238:30:00اتوماسیون صنعتی تا 14:30 13:15 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 پنج شنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42110593403301398/03/308:30:00احتمال مهندسی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)0مختاري22121094132201398/03/258:30:00احساس و ادراك تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(

)463-(باقریان-مجتبی)13112201398/03/2911:00:00اخالق اسالمی تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)131402201398/03/2911:00:00اخالق اسالمی تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)1312032201398/03/2911:00:00اخالق اسالمی تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)131502201398/03/2911:00:00اخالق اسالمی تا 18:30 16:45 دوشنبه:(

)463-(باقریان-مجتبی)65002201398/03/2911:00:00اخالق و تربیت اسالمی تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)71311002201398/03/2911:00:00اخالق و تربیت اسالمی تا 18:30 16:30 دوشنبه:(

)413-(شیرگاهی-حسین)44221613301398/03/3014:00:00ارزیابی کارایی سیستم هاي کامپیوتري تا 15:30 12:30 پنج شنبه:(
)533-(اهللا وردي،آرمین)4210149503301398/03/228:30:00استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی تا 19:0 16:45 دوشنبه:(

)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2262062034401398/03/258:30:00اصول حسابداري 2 تا 15:30 13:30 )دوشنبه:( تا 12:0 10:0 یکشنبه:(
)547-(طاهري، سید ابراهیم)4211231002201398/03/3014:00:00اصول سرپرستی تا 16:0 14:0 چهارشنبه:(
)547-(طاهري، سید ابراهیم)8704802201398/03/3014:00:00اصول سرپرستی تا 16:0 14:0 چهارشنبه:(

)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)42413213301398/03/298:30:00اصول شبیه سازي تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)365-(یزدانی پرائی-هادي)4222275003301398/03/1914:00:00اصول طراحی کامپایلر تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)563-(چوپانی مرسی-حبیب اله)221111912201398/03/278:30:00اصول فقه 1 تا 13:0 11:0 دوشنبه:(
)127-(رخت اعال-سید مهدي)441401303301398/03/288:30:00اصول کنترل مدرن تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(

)451-(مبرهن-رخساره)4222435003301398/03/2914:00:00اصول مدیریت و برنامه ریزي راهبردي فناوري اطالعات تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 پنج شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)4113161003301398/03/3014:00:00اصول میکرو کامپیوتر تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)544-(زنده باد ، سیدعلی)4210143503301398/03/308:30:00اصول و افزاره هاي توانبخشی تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)478-(باباجانی بابلی-محدثه)2262682033301398/03/178:30:00اقتصاد خرد تا 18:30 17:0 )یکشنبه:( تا 17:0 15:30 یکشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42411112201398/03/278:30:00اقتصاد عمومی2 تا 9:30 8:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)2262332033301398/03/278:30:00اقتصاد کالن تا 16:30 15:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(

)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)42111293403301398/03/278:30:00اقتصاد مهندسی تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)42112093403301398/03/188:30:00الکترومغناطیس تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)174-(یاسري-عباس)4210139503301398/03/2314:00:00الکترونیک 1 تا 13:0 11:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42112393402201398/03/2314:00:00الکترونیک 1 تا 13:0 11:0 سه شنبه:(
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محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)127-(رخت اعال-سید مهدي)42114093403301398/03/238:30:00الکترونیک صنعتی تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 پنج شنبه:(
)334-(نوري-توحید)412416103301398/03/278:30:00الکترونیک قدرت 2 تا 19:0 17:30 )چهارشنبه:( تا 17:30 16:0 چهارشنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)415313603301398/03/188:30:00الکترومغناطیس تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)8080803301398/03/308:30:00الکترونیک عمومی تا 13:0 11:0 سه شنبه:(

)546-(حیدري ، شیما)4210153503301398/03/258:30:00اندازه گیري الکترونیکی تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)121502201398/03/2111:00:00اندیشه اسالمی1 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)121402201398/03/2111:00:00اندیشه اسالمی1 تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)121512201398/03/2111:00:00اندیشه اسالمی1 تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)1215002201398/03/2111:00:00اندیشه اسالمی1 تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)10612201398/03/2211:00:00اندیشه اسالمی2 تا 18:30 16:30 سه شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)1065002201398/03/2211:00:00اندیشه اسالمی2 تا 18:30 16:30 سه شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)12212201398/03/2211:00:00اندیشه اسالمی2 تا 18:30 16:30 سه شنبه:(

)535-(امیري رسکتی،مائده)4233061002111398/03/2214:00:00انسان، طبیعت، معماري تا 11:0 8:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)14112201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)141402201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)141502201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)141602201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)1411002201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)1412032201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)1415002201398/03/2811:00:00انقالب اسالمی ایران تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)500-(حسینی-سیدزین العابدین)22121204022201398/03/208:30:00انگیزش و هیجان تا 10:0 8:0 یکشنبه:(
)276-(پناه-امیر)42132913211398/03/288:30:00ایجاد بانکهاي اطالعاتی تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(

)555-(صدیقی هشتجین-رضا)4131111002201398/03/3014:00:00ایستایی (1) تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)280-(موسی پور-صابر)4211339340101آز الکترونیک تا 17:0 15:0 دوشنبه:(

)109-(آهن گداز-آرش)4211489340101آز الکترونیک صنعتی تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)385-(محمودي قره تپه-شیدا)4211459340101آز تحلیل سیستم هاي قدرت تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(
)234-(عشوري-محمود)4211369340101آز سیستم هاي دیجیتال 2 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)234-(عشوري-محمود)4211349340101آز سیستم هاي کنترل خطی تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)294-(فرقانی محمد)4211329340101آز ماشین هاي الکتریکی 1 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)294-(فرقانی محمد)4211449340101آز ماشین هاي الکتریکی 2 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(



محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)369-(آبروش-محمدمهدي)4211319340101آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیري تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)133-(راغب-محمد)4211319341101آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیري تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)369-(آبروش-محمدمهدي)43132750101آز مدارهاي الکتریکی1 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)109-(آهن گداز-آرش)951980101آزمایشگاه الکترونیک صنعتی تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)280-(موسی پور-صابر)808180101آزمایشگاه الکترونیک عمومی تا 17:0 15:0 دوشنبه:(

)385-(محمودي قره تپه-شیدا)41533660101آزمایشگاه بررسی سیستمهاي قدرت تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(
)276-(پناه-امیر)421117100101آزمایشگاه پایگاه داده تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
)276-(پناه-امیر)422246500101آزمایشگاه پایگاه داده تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
)280-(موسی پور-صابر)926280101آزمایشگاه دیجیتال تا 19:0 17:0 دوشنبه:(

)234-(عشوري-محمود)422230500101آزمایشگاه ریزپردازنده تا 19:0 17:0 سه شنبه:(
)447-(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)422228500101آزمایشگاه سیستم هاي عامل تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)385-(محمودي قره تپه-شیدا)41229040101آزمایشگاه سیستمهاي قدرت تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(

)234-(عشوري-محمود)41531960101آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)532-(راست خدیو، ایلناز)422231500101آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري تا 13:0 11:0 چهارشنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)4211109340101آزمایشگاه فیزیک 1 تا 12:45 11:0 سه شنبه:(
)234-(عشوري-محمود)625080101آزمایشگاه کنترل صنعتی تا 10:0 8:0 سه شنبه:(

)294-(فرقانی محمد)624880101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی (1) تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)294-(فرقانی محمد)41223740101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 2 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(

)294-(فرقانی محمد)625180101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی(2) تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)369-(آبروش-محمدمهدي)4241251101آزمایشگاه مبانی برق تا 15:0 13:15 دوشنبه:(

)133-(راغب-محمد)950580101آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)280-(موسی پور-صابر)41531660101آزمایشگاه مدارهاي منطقی تا 19:0 17:0 سه شنبه:(

)363-(رضایی-هانیه)422229500101آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر تا 10:0 8:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)4213111101آزمایشگاه مهندسی نرم افزار تا 11:0 9:0 دوشنبه:(
)276-(پناه-امیر)422245500101آزمایشگاه مهندسی نرم افزار تا 11:0 9:0 دوشنبه:(

)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)421107100101آزمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی تا 12:45 11:0 پنج شنبه:(
)38-(حیدري-محمد)869480101آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)448-(کالنتري-سمیرا)4222405003301398/03/1814:00:00آزمون نرم افزار تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:30 15:0 دوشنبه:(
)0مختاري22121224052201398/03/258:30:00آسیب شناسی روانی 1 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(

)551-(منتظر، ناصر)22121514072201398/03/288:30:00آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان تا 15:0 13:15 پنج شنبه:(
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)500-(حسینی-سیدزین العابدین)22121114152201398/03/278:30:00آشنایی با فلسفه اسالمی تا 15:0 13:15 پنج شنبه:(

)3000-(نامشخص)182402201398/03/3011:00:00آشنایی با مبانی دفاع مقدس تا 19:0 17:0 سه شنبه:(
)535-(امیري رسکتی،مائده)4131151002111398/03/2714:00:00آشنایی با معماري اسالمی (1) تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)476-(قبادي ترا-سمیه)4333061002201398/03/2314:00:00آشنایی با معماري معاصر تا 19:0 17:0 دوشنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)22121084123211398/03/238:30:00آمار استنباطی تا 16:30 15:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)2262322032201398/03/298:30:00آمار کاربردي 1 تا 13:0 11:30 )چهارشنبه:( تا 11:30 10:0 چهارشنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)2262452032201398/03/308:30:00آمار کاربردي 2 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42411913301398/03/308:30:00آمار مهندسی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)4222055003301398/03/308:30:00آمار و احتمال مهندسی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)4211011002201398/03/308:30:00آمار و احتماالت تا 10:0 8:0 دوشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)415305603301398/03/308:30:00آمار و احتماالت مهندسی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42130112201398/03/308:30:00آمار و احتماالت مهندسی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)415320603301398/03/2014:00:00بررسی سیستمهاي قدرت 1 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:15 8:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)412276403301398/03/268:30:00بررسی سیستمهاي قدرت2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)412402103301398/03/268:30:00بررسی سیستمهاي قدرت2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)415333603301398/03/268:30:00بررسی سیستمهاي قدرت2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42413013301398/03/278:30:00برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها 1 تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)4222125003301398/03/208:30:00برنامه سازي پیشرفته تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)447-(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)4211141003211398/03/208:30:00برنامه سازي پیشرفته2 تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42130913211398/03/3014:00:00برنامه سازي سیستم تا 15:0 13:30 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)412204603301398/03/188:30:00برنامه سازي کامپیوتر تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)42410813301398/03/188:30:00برنامه نویسی کامپیوتر تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)4210108503301398/03/188:30:00برنامه نویسی کامپیوتر تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)4210108513301398/03/188:30:00برنامه نویسی کامپیوتر تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)42110893403301398/03/188:30:00برنامه نویسی کامپیوتر تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(

)365-(یزدانی پرائی-هادي)4211211002111398/03/258:30:00برنامه نویسی مبتنی بر وب تا 18:0 16:0 چهارشنبه:(
)539-(معصومی،سیدرسول)2262432033301398/03/268:30:00بهایابی 1 تا 19:15 18:0 )سه شنبه:( تا 18:0 16:30 سه شنبه:(
)539-(معصومی،سیدرسول)2262572033301398/03/218:30:00بهایابی 2 تا 16:0 14:30 )دوشنبه:( تا 14:30 13:15 دوشنبه:(

)29-(طحانی-عبدالحسین)412418103301398/03/228:30:00بهره برداري از سیستمهاي قدرت پیشرفته تا 9:30 8:0 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(
)473-(دیان سورکی-هدي)4233011002021398/03/2014:00:00بیان معماري 2 تا 15:0 13:15 سه شنبه:(



محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)308-(ابراهیم نژاد افروزي-مرتضی)4210127502201398/03/288:30:00بیوشیمی تا 11:0 9:30 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
241310181404پایان نامه
41143920606پایان نامه
41244710606پایان نامه
44172430606پایان نامه
4422311606پایان نامه
4423301606پایان نامه
4424301606پایان نامه

)276-(پناه-امیر)4211161002201398/03/288:30:00پایگاه داده تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)44111413301398/03/2014:00:00پایگاه داده پیشرفته تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)276-(پناه-امیر)44250510001398/03/2014:00:00پایگاه داده پیشرفته تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(

)276-(پناه-امیر)4222335003301398/03/288:30:00پایگاه داده ها تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)546-(حیدري ، شیما)4210150503301398/03/278:30:00پدیده هاي بیوالکتریکی تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(

)403-(حامدي-علی)413113100211پرسپکتیو تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
41534160202پروژه
421124100202پروژه
4213191303پروژه

4211379340303پروژه کارشناسی
41224540303پروژه کارشناسی

)511-(صالح نژاد امري-سید اسمعیل)216120201101پروژه مالی تا 16:0 15:0 دوشنبه:(
)511-(صالح نژاد امري-سید اسمعیل)236224203303پروژه مالی 2 تا 19:0 17:30 )دوشنبه:( تا 17:30 16:0 دوشنبه:(

422238500303پروژه نرم افزار
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)2362082022111398/03/188:30:00پژوهش عملیاتی 1 تا 16:30 15:0 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)530-(همتیان-میالد)2362162032111398/03/238:30:00پژوهش عملیاتی 2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)2262162033301398/03/188:30:00پژوهش عملیاتی1 تا 16:30 15:0 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)542-(ابراهیمی، مسعود)2362132032111398/03/218:30:00پول ارز و بانکداري تا 18:0 16:0 پنج شنبه:(

)451-(مبرهن-رخساره)241310712201398/03/268:30:00تاثیر فناوري اطالعات بر سازمان و مدیریت تا 12:45 11:0 چهارشنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)10812201398/03/1911:00:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)1085002201398/03/1911:00:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)152402201398/03/1911:00:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم تا 15:0 13:15 سه شنبه:(



محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)152602201398/03/1911:00:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)1522032201398/03/1911:00:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم تا 15:0 13:15 سه شنبه:(

)500-(حسینی-سیدزین العابدین)22121074112201398/03/218:30:00تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(
)43-(رحیمی-سیدابوتراب)415337603301398/03/1814:00:00تاسیسات الکتریکی و پروژه تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)415317603301398/03/2114:00:00تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42412013301398/03/188:30:00تحقیق در عملیات1 تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)530-(همتیان-میالد)42412113301398/03/238:30:00تحقیق در عملیات2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42112893403301398/03/2014:00:00تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 1 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:15 8:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42114293403301398/03/268:30:00تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(

)438-(فیروزیان-محمد)4333261002201398/03/1914:00:00تحلیل فضاهاي شهري تا 19:0 17:0 دوشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)8697803301398/03/208:30:00تحلیل مدارهاي الکتریکی تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)276-(پناه-امیر)4222325003301398/03/298:30:00تحلیل و طراحی سیستم ها تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
تربیت بدنی 1) )556-(خاکسار مقامی-منصوره)11551101تربیت بدنی ( تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
تربیت بدنی 1) )556-(خاکسار مقامی-منصوره)115100101تربیت بدنی ( تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
تربیت بدنی 1) )556-(خاکسار مقامی-منصوره)115204101تربیت بدنی ( تا 18:30 16:30 دوشنبه:(
تربیت بدنی 1) )524-(فریدي-علی اصغر)11550101تربیت بدنی ( تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
تربیت بدنی 1) )524-(فریدي-علی اصغر)115101101تربیت بدنی ( تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
تربیت بدنی 1) )524-(فریدي-علی اصغر)115203101تربیت بدنی ( تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(

)276-(پناه-امیر)4222395003301398/03/2014:00:00تعامل انسان و کامپیوتر تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 پنج شنبه:(
)3000-(نامشخص)10912201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)3000-(نامشخص)1092022201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)3000-(نامشخص)1095002201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)3000-(نامشخص)161402201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)3000-(نامشخص)161602201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)3000-(نامشخص)1611002201398/03/2311:00:00تفسیر موضوعی قرآن تا 15:0 13:15 سه شنبه:(
)474-(عباسی-سیما)413109100312تمرین هاي معماري (1) تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(

)438-(فیروزیان-محمد)4333131002201398/03/2114:00:00تنظیم شرایط محیطی(2) تا 19:0 17:0 سه شنبه:(
)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)2171307202تنیس روي میز 2 تا 17:0 15:0 شنبه:(
)478-(باباجانی بابلی-محدثه)2362092023301398/03/258:30:00توسعه اقتصادي تا 15:30 13:30 یکشنبه:(

)385-(محمودي قره تپه-شیدا)42115193403301398/03/278:30:00تولید انرژي الکتریکی تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(



محل کالسکد اساتیداساتید درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانعملیتئوريتعداد واحدگروه درسکد درسنام_درس
)554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)21711611101398/03/228:30:00تهیه و کاربرد مواد آموزشی تا 12:0 10:0 دوشنبه:(

)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42411813301398/03/218:30:00جبر خطی تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)21711962201398/03/198:30:00حرکت شناسی و بیومکانیک تا 15:0 13:15 سه شنبه:(

)508-(صمدي-صابر)2262362033301398/03/218:30:00حسابداري پیشرفته 1 تا 19:0 17:30 )دوشنبه:( تا 17:30 16:0 دوشنبه:(
)508-(صمدي-صابر)2362072023211398/03/218:30:00حسابداري پیشرفته 1 تا 19:0 17:30 )دوشنبه:( تا 17:30 16:0 دوشنبه:(

)508-(صمدي-صابر)2161242013301398/03/308:30:00حسابداري دولتی 1 تا 19:0 17:30 )چهارشنبه:( تا 17:30 16:0 چهارشنبه:(
)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2262182033301398/03/218:30:00حسابداري صنعتی1 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)539-(معصومی،سیدرسول)2262242033301398/03/188:30:00حسابداري صنعتی2 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 پنج شنبه:(

)505-(مدانلو جویباري-سپیده)2161232013301398/03/208:30:00حسابداري مالی تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:15 چهارشنبه:(
)539-(معصومی،سیدرسول)2262422034401398/03/208:30:00حسابداري میانه 1 تا 19:15 17:30 )سه شنبه:( تا 17:30 16:30 سه شنبه:(
)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2262252034401398/03/288:30:00حسابداري میانه2 تا 12:45 11:0 )دوشنبه:( تا 15:30 13:30 یکشنبه:(

)539-(معصومی،سیدرسول)2161192013301398/03/228:30:00حسابرسی تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 پنج شنبه:(
)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2262372033301398/03/238:30:00حسابرسی 2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2362222033211398/03/238:30:00حسابرسی 2 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)539-(معصومی،سیدرسول)226226203301398/03/228:30:00حسابرسی1 تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 پنج شنبه:(

)27-(آبروش-حسن)412437103301398/03/308:30:00حفاظت پیشرفته سیستم هاي قدرت تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)27-(آبروش-حسن)415377603301398/03/2014:00:00حفاظت سیستمهاي قدرت تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(

)27-(آبروش-حسن)42114393403301398/03/2014:00:00حفاظت و رله تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)509-(سیدي تاجی-سیدجواد)221112212201398/03/208:30:00حقوق اداري 2 تا 15:30 13:30 دوشنبه:(
)562-(رسکتی)221110912201398/03/188:30:00حقوق اداري1 تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(

)517-(آزادشهابی-یاسر)221111712201398/03/308:30:00حقوق اساسی 3 تا 12:30 10:30 پنج شنبه:(
)562-(رسکتی)221111212201398/03/308:30:00حقوق اساسی2 تا 17:30 15:30 پنج شنبه:(

)563-(چوپانی مرسی-حبیب اله)221111312201398/03/278:30:00حقوق بشر در اسالم تا 12:30 10:30 یکشنبه:(
)558-(براري،وحید)221112112201398/03/228:30:00حقوق بین الملل عمومی 3 تا 17:30 15:30 یکشنبه:(
)558-(براري،وحید)221111112201398/03/228:30:00حقوق بین الملل عمومی2 تا 15:30 13:30 یکشنبه:(

)509-(سیدي تاجی-سیدجواد)2262302033301398/03/238:30:00حقوق تجارت تا 18:0 16:30 )یکشنبه:( تا 16:30 15:0 یکشنبه:(
)540-(ثابت نیا-حامد)221111612201398/03/2314:00:00حقوق تجارت 3 تا 15:30 13:30 یکشنبه:(
)540-(ثابت نیا-حامد)221111012201398/03/2314:00:00حقوق تجارت2 تا 17:30 15:30 یکشنبه:(

)509-(سیدي تاجی-سیدجواد)221111812201398/03/258:30:00حقوق جزاي عمومی 2 تا 17:30 15:30 دوشنبه:(
)509-(سیدي تاجی-سیدجواد)221111412201398/03/258:30:00حقوق جزاي عمومی1 تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
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)505-(مدانلو جویباري-سپیده)221110812201398/03/208:30:00حقوق مالیه عمومی تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)517-(آزادشهابی-یاسر)221111513301398/03/298:30:00حقوق مدنی 3 تا 10:30 8:30 پنج شنبه:(
)517-(آزادشهابی-یاسر)221110712201398/03/298:30:00حقوق مدنی2 تا 15:30 13:30 پنج شنبه:(

)450-(جعفري کناري-سیدعلی)44231513301398/03/2114:00:00داده کاوي تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:30 13:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)1831002201398/03/2211:00:00دانش خانواده و جمعیت تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)1834182201398/03/228:30:00دانش خانواده و جمعیت تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)183402201398/03/2211:00:00دانش خانواده و جمعیت تا 9:45 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)183802201398/03/2211:00:00دانش خانواده و جمعیت تا 9:45 8:0 پنج شنبه:(
)432-(بهرام نژاد،زهرا)4131061003121398/03/2314:00:00درك و بیان معماري (2) تا 11:0 9:30 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)422-(برزگر-بهنام)44222613301398/03/2314:00:00رایانش ابري تا 19:15 18:0 )چهارشنبه:( تا 18:0 16:30 چهارشنبه:(
)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)2171348202رشته ورزشی تخصصی (انفرادي-اجتماعی) تا 19:0 17:0 سه شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)221215412201398/03/308:30:00رفتار سازمانی تا 15:30 13:30 چهارشنبه:(
)27-(آبروش-حسن)6266802201398/03/2014:00:00رله و حفاظت تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)551-(منتظر، ناصر)22121294092111398/03/288:30:00روان سنجی تا 19:0 17:0 پنج شنبه:(

)559-(عابدي ورکی-عارفه)22121124162201398/03/288:30:00روان شناسی اجتماعی تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)551-(منتظر، ناصر)22121104142201398/03/268:30:00روانشناسی تحولی 1 تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(
)548-(صمدي سنگتراشانی، افتخارسادات)22121214032201398/03/238:30:00روانشناسی شخصیت تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(

)561-(محمدي گرجی-حسین)22121254082201398/03/308:30:00روانشناسی کودکان با نیازهاي ویژه 1 تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(
)432-(بهرام نژاد،زهرا)4131211002111398/03/2514:00:00روستا (1) تا 15:0 13:30 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)2262582032201398/03/228:30:00روش تحقیق تا 12:45 11:0 پنج شنبه:(
)398-(موتمنی-همایون)44250412201398/03/2714:00:00روش تحقیق و سمینار تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
)48-(رضایی-حمید)24131612201398/03/1614:00:00روش تحقیق و سمینار  تا 17:30 15:30 چهارشنبه:(

)448-(کالنتري-سمیرا)4222415003301398/03/2614:00:00روش هاي رسمی در مهندسی نرم افزار تا 15:0 13:30 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)178-(حسن پور-علی)6253802201398/03/238:30:00روشنایی فنی تا 17:0 15:0 دوشنبه:(

)421-(نیازآذري-میالد)412415103301398/03/298:30:00روشهاي اجزاء محدود  تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)560-(کالنتري درونکال-طاهر)2161032013301398/03/298:30:00روشهاي آماري تا 12:45 11:30 )چهارشنبه:( تا 11:30 10:0 چهارشنبه:(
)530-(همتیان-میالد)42412913301398/03/208:30:00روشهاي تولید تا 16:30 15:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:15 دوشنبه:(

)300-(رازقی-فیض اهللا)7149802201398/03/2614:00:00ریاضی پیش دانشگاهی تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)300-(رازقی-فیض اهللا)71491002201398/03/2614:00:00ریاضی پیش دانشگاهی تا 10:0 8:0 سه شنبه:(

)348-(یزدانی فاطمه)6252803301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
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)348-(یزدانی فاطمه)62521003301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(

)348-(یزدانی فاطمه)4131011003301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی (1) تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)4210101503301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی (1) تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)4210102503301398/03/198:30:00ریاضی عمومی (2) تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)4333011003301398/03/198:30:00ریاضی عمومی (2) تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)4210102513301398/03/198:30:00ریاضی عمومی (2) تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)42110193403301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی 1 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)4222015003301398/03/1914:00:00ریاضی عمومی 1 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)2161022013301398/03/198:30:00ریاضی عمومی 2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)42110293403301398/03/198:30:00ریاضی عمومی 2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)4222025003301398/03/198:30:00ریاضی عمومی 2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)2262292033301398/03/1914:00:00ریاضی کاربردي 1 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)125-(باکویی-حسن)7323802201398/03/2114:00:00ریاضی کاربردي تا 15:0 13:15 یکشنبه:(
)125-(باکویی-حسن)86811002201398/03/2114:00:00ریاضی کاربردي تا 15:0 13:15 یکشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)42130412201398/03/188:30:00ریاضی گسسته تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:30 15:0 دوشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)42130212201398/03/268:30:00ریاضی مهندسی تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(

)553-(قربانی ، مجید)415301603301398/03/198:30:00ریاضی2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)553-(قربانی ، مجید)42410213301398/03/198:30:00ریاضی2 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)227-(رضائیان-علی)4222115003301398/03/188:30:00ریاضیات گسسته تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 18:0 16:30 دوشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)415311603301398/03/268:30:00ریاضیات مهندسی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)4210111503301398/03/268:30:00ریاضیات مهندسی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)42111693403301398/03/268:30:00ریاضیات مهندسی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)4222185003301398/03/268:30:00ریاضیات مهندسی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(

)174-(یاسري-عباس)4222245003301398/03/3014:00:00ریزپردازنده و زبان اسمبلی تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)10712201398/03/2811:00:00ریشه هاي انقالب اسالمی  تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)510-(طحانی-مصطفی)4333151002201398/03/2914:00:00زبان تخصصی تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)508-(صمدي-صابر)2262152032201398/03/248:30:00زبان تخصصی 1 تا 18:30 16:30 سه شنبه:(

)363-(رضایی-هانیه)42130613301398/03/2014:00:00زبان تخصصی نرم افزار تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)533-(اهللا وردي،آرمین)4210145502201398/03/2014:00:00زبان تخصصی و اصالحات پزشکی تا 16:45 15:0 دوشنبه:(

)212-(عوازیان-عادل)11213301398/03/1811:00:00زبان خارجه تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
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)212-(عوازیان-عادل)1125003301398/03/1811:00:00زبان خارجه تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)557-(پریچهره-شهربانو)7152802201398/03/1811:00:00زبان خارجه پیش دانشگاهی تا 11:0 9:30 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)7103803301398/03/1811:00:00زبان خارجه عمومی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)71031003301398/03/1811:00:00زبان خارجه عمومی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)212-(عوازیان-عادل)4131391003301398/03/1811:00:00زبان خارجی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)2262052033301398/03/1811:00:00زبان عمومی تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)442-(محمدي سنگدهی،ماهروزه)7102803301398/03/2711:00:00زبان فارسی تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)442-(محمدي سنگدهی،ماهروزه)71021003301398/03/2711:00:00زبان فارسی تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(

)363-(رضایی-هانیه)4211061002201398/03/2614:00:00زبان فنی تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)510-(طحانی-مصطفی)4131221002201398/03/2914:00:00زبان فنی تا 15:0 13:15 دوشنبه:(

)508-(صمدي-صابر)2161092013301398/03/238:30:00زبان فنی تخصصی(حسابداري) تا 18:30 16:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)4211131003211398/03/3014:00:00زبان ماشین و اسمبلی تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42130512111398/03/3014:00:00زبان ماشین و اسمبلی تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)556-(خاکسار مقامی-منصوره)2171292202ژیمناستیک 3 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)481-(ملکی تقی آباد-سپهر)4333081002201398/03/2114:00:00سازه هاي فلزي تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(

)174-(یاسري-عباس)4211031003211398/03/3014:00:00سخت افزار کامپیوتر 2 تا 15:0 13:30 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)29444-(ایزدي/رضایی/ابراهیمی)411438202201398/03/1614:00:00سمینار تا 17:30 15:30 پنج شنبه:(
)29444-(ایزدي/رضایی/ابراهیمی)412446102201398/03/1614:00:00سمینار تا 17:30 15:30 پنج شنبه:(
)398-(موتمنی-همایون)44223012201398/03/2714:00:00سمینار تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
)398-(موتمنی-همایون)44232012201398/03/2714:00:00سمینار تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(
)398-(موتمنی-همایون)44241012201398/03/2714:00:00سمینار تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(

)224-(بستام-مصطفی)44231413301398/03/2914:00:00سیستم هاي چندرسانه اي پیشرفته تا 19:0 17:30 )پنج شنبه:( تا 17:30 16:0 پنج شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42112993403301398/03/1814:00:00سیستم هاي دیجیتال 1 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:15 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42113093403301398/03/3014:00:00سیستم هاي دیجیتال 2 تا 16:30 15:0 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)276-(پناه-امیر)4222205003301398/03/2714:00:00سیستم هاي عامل تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)42112293403301398/03/2614:00:00سیستم هاي کنترل خطی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(

)276-(پناه-امیر)42135513301398/03/2714:00:00سیستمهاي عامل تا 11:0 10:0 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)4113111003301398/03/2614:00:00سیستمهاي کنترل خطی تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)4222235003301398/03/2114:00:00سیگنال ها و سیستم ها تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)42112193403301398/03/2114:00:00سیگنالها و سیستم ها تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
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)532-(راست خدیو، ایلناز)4222255003301398/03/1814:00:00شبکه هاي کامپیوتري تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(

)532-(راست خدیو، ایلناز)4211111002201398/03/1814:00:00شبکه هاي محلی کامپیوتري تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)412461103301398/03/198:30:00شبکه هاي هوشمند انرژي الکتریکی تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)422-(برزگر-بهنام)42131513211398/03/2614:00:00شبیه سازي کامپیوتري تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:15 چهارشنبه:(
)556-(خاکسار مقامی-منصوره)2171253101شنا 4 تا 1:1 1:0 شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)42130812201398/03/228:30:00شیوه ارائه مطالب علمی و فنی تا 13:0 11:0 پنج شنبه:(
)224-(بستام-مصطفی)44241113301398/03/2914:00:00شبکه هاي چند رسانه اي تا 19:0 17:30 )پنج شنبه:( تا 17:30 16:0 پنج شنبه:(

)276-(پناه-امیر)4222215003301398/03/228:30:00طراحی الگوریتم ها تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)42130713211398/03/228:30:00طراحی الگوریتمها تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(

)545-(صفایی، فریدالدین)42115393403301398/03/3011:00:00طراحی پست هاي فشار قوي و پروژه تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 پنج شنبه:(
)545-(صفایی، فریدالدین)415358603301398/03/3011:00:00طراحی پستهاي فشارقوي و پروژه تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 پنج شنبه:(

)240-(بذرام-هومن)415338603301398/03/2714:00:00طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 پنج شنبه:(
)240-(بذرام-هومن)42115293403301398/03/2714:00:00طراحی خطوط هوایی انتقال و پروژه تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 پنج شنبه:(

)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)4222345003301398/03/2314:00:00طراحی زبان هاي برنامه سازي تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 پنج شنبه:(
)365-(یزدانی پرائی-هادي)42132413211398/03/258:30:00طراحی صفحات وب تا 19:0 17:30 )چهارشنبه:( تا 17:30 16:0 چهارشنبه:(

)481-(ملکی تقی آباد-سپهر)4131191004041398/03/1914:00:00طراحی فنی ساختمان تا 11:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 18:30 15:0 دوشنبه:(
)504-(نوائی آستانی-مهدي)413117100413طراحی معماري (1) تا 18:30 15:0 )سه شنبه:( تا 12:0 8:0 دوشنبه:(
)438-(فیروزیان-محمد)433317100413طراحی معماري(3) تا 17:0 13:0 )سه شنبه:( تا 17:0 13:0 دوشنبه:(
)476-(قبادي ترا-سمیه)433319100413طراحی معماري(5) تا 17:0 13:15 )چهارشنبه:( تا 17:0 13:15 دوشنبه:(

433320100606طراحی نهایی (پروژه)
)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)42132713211398/03/2314:00:00طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه نویسی تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 پنج شنبه:(

)27-(آبروش-حسن)412278403301398/03/198:30:00عایقها و فشار قوي تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)27-(آبروش-حسن)415334603301398/03/198:30:00عایقها و فشار قوي تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)27-(آبروش-حسن)42114993403301398/03/198:30:00عایقها و فشار قوي تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)431-(طاهري-سیداحمد)42412813301398/03/2514:00:00علم مواد تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)403-(حامدي-علی)4131071002111398/03/2814:00:00عناصر و جزئیات ساختمانی (1) تا 15:0 13:30 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)442-(محمدي سنگدهی،ماهروزه)1112013301398/03/2711:00:00فارسی تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)500-(حسینی-سیدزین العابدین)22121234062201398/03/278:30:00فلسفه علم روانشناسی تا 12:0 10:0 یکشنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)4222035003301398/03/2614:00:00فیزیک 1 تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
(حرارت و مکانیک) )360-(بوداغی مالیدره-رویا)42110393403301398/03/2614:00:00فیزیک 1 تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
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)118-(جاللی-بنت الهدي)4222045003301398/03/298:30:00فیزیک 2 تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(

(الکتریسیته و مغناطیس) )118-(جاللی-بنت الهدي)42110493403301398/03/298:30:00فیزیک 2 تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)538-(خوش اخالق،محمد)4210126503301398/03/308:30:00فیزیک پزشکی تا 11:0 8:0 چهارشنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)21710352201398/03/2614:00:00فیزیک عمومی تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)4210104503301398/03/2614:00:00فیزیک عمومی (1) تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)118-(جاللی-بنت الهدي)4210105503301398/03/298:30:00فیزیک عمومی (2) تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)118-(جاللی-بنت الهدي)4210105513301398/03/298:30:00فیزیک عمومی (2) تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)4131021002201398/03/2614:00:00فیزیک مکانیک تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)118-(جاللی-بنت الهدي)42410513301398/03/298:30:00فیزیک2 تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)4113331003301398/03/188:30:00فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)8686802201398/03/218:30:00فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)86861002201398/03/218:30:00فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)9419802201398/03/2614:00:00فیزیک عمومی تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 سه شنبه:(
)516-(عالمی نژاد-رقیه)4210124504401398/03/278:30:00فیزیولوژي تا 13:0 11:0 )چهارشنبه:( تا 13:0 11:0 سه شنبه:(
)516-(عالمی نژاد-رقیه)4210124514401398/03/278:30:00فیزیولوژي تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:15 سه شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)2161222012201398/03/218:30:00کارآفرینی پروژه تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)490-(رحمانی-زین العابدین)4211251002111398/03/218:30:00کارآفرینی و پروژه تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(

216121201202کارآموزي
236223203303کارآموزي
413124100202کارآموزي
421126100202کارآموزي
4211389340202کارآموزي
422237500101کارآموزي
433322100202کارآموزي

)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2161112012111398/03/268:30:00کاربرد کامپیوتر در حسابداري 3 تا 18:30 15:30 یکشنبه:(
)473-(دیان سورکی-هدي)433302100312کاربرد نرم افزارهاي ترسیمی تا 18:0 15:0 )چهارشنبه:( تا 12:30 9:30 سه شنبه:(

)294-(فرقانی محمد)4211159340101کارگاه برق تا 16:0 13:15 سه شنبه:(
)447-(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)421109100101کارگاه سیستم عامل 2 تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(

)532-(راست خدیو، ایلناز)421112100101کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتر تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)422207500101کارگاه کامپیوتر تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
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)45-(خلیلی-علیرضا)421105100101کارگاه مبانی الکترونیک تا 19:0 17:0 دوشنبه:(
)504-(نوائی آستانی-مهدي)423340100202کارگاه معماري و ساخت تا 14:30 13:0 )سه شنبه:( تا 12:30 10:0 سه شنبه:(

)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2362122023121398/03/278:30:00کامپیوتر و کاربرد آن در حسابداري تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)451-(مبرهن-رخساره)2413101112201398/03/218:30:00کسب و کار الکترونیکی تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(

دختران پسران، تیراندازي 2 )382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)21713311202کشتی 2 تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(
)127-(رخت اعال-سید مهدي)441405303301398/03/208:30:00کنترل بهینه تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(

)539-(معصومی،سیدرسول)2262692033301398/03/258:30:00کنترل داخلی و نظام راهبري شرکتی تا 19:0 17:30 )دوشنبه:( تا 17:30 16:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42115593403301398/03/298:30:00کنترل صنعتی تا 11:0 9:45 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:45 چهارشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42115593803301398/03/298:30:00کنترل صنعتی تا 11:0 9:45 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:45 چهارشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42411613301398/03/258:30:00کنترل کیفیت آماري تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(
)313-(کالنتري-صفر)622280211کارآفرینی و پروژه تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(

41224640202کارآموزي
41534060202کارآموزي
4213201303کارآموزي
926880202کارآموزي

)369-(آبروش-محمدمهدي)870080211کاربرد رایانه در برق تا 12:30 9:30 دوشنبه:(
)369-(آبروش-محمدمهدي)624680101کارگاه مدار فرمان تا 11:0 8:0 سه شنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42112593402201398/03/1914:00:00ماشین هاي الکتریکی 1 تا 11:0 9:15 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)42112693402201398/03/2814:00:00ماشین هاي الکتریکی 2 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 دوشنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)42113993403301398/03/188:30:00ماشین هاي الکتریکی 3 تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42115093403301398/03/218:30:00ماشین هاي الکتریکی مخصوص تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)412401103301398/03/188:30:00ماشین هاي الکتریکی3 تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)8094802201398/03/218:30:00ماشینهاي الکتریکی مخصوص تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)415314603301398/03/2814:00:00ماشینهاي الکتریکی2 تا 15:0 13:30 )دوشنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)415332603301398/03/188:30:00ماشینهاي الکتریکی3 تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)415335602201398/03/218:30:00ماشینهاي مخصوص تا 17:0 15:0 دوشنبه:(

)505-(مدانلو جویباري-سپیده)2362102022201398/03/308:30:00مالیه عمومی تا 17:30 15:30 یکشنبه:(
)505-(مدانلو جویباري-سپیده)2262172033301398/03/308:30:00مالیه عمومی و خط مشی تا 17:30 15:30 یکشنبه:(

)561-(محمدي گرجی-حسین)22121064102201398/03/19مباحث اساسی در روانشناسی2 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)542-(ابراهیمی، مسعود)2362212032201398/03/258:30:00مباحث جاري در حسابداري تا 16:0 14:0 پنج شنبه:(
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VHDL441709203301398/03/268:30:00(یاسري-عباس)-174( تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(

)224-(بستام-مصطفی)44241413301398/03/2314:00:00مباحث ویژه در شبکه هاي کامپیوتري2 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:30 13:15 پنج شنبه:(
)224-(بستام-مصطفی)44250610001398/03/2314:00:00مباحث ویژه تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:30 13:15 پنج شنبه:(
)380-(رستمی-عذرا)4211221002111398/03/2714:00:00مباحث ویژه تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)380-(رستمی-عذرا)42131813211398/03/2714:00:00مباحث ویژه تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)411425203301398/03/298:30:00مباحث ویژه در الکترونیک1 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)4113281003301398/03/2114:00:00مباحث ویژه در الکترونیک تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 15:0 13:30 سه شنبه:(

)45-(خلیلی-علیرضا)9259802201398/03/2314:00:00مبانی دیجیتال تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)548-(صمدي سنگتراشانی، افتخارسادات)22121174012201398/03/188:30:00مبانی راهنمایی و مشاوره تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(
)548-(صمدي سنگتراشانی، افتخارسادات)22121174172201398/03/188:30:00مبانی راهنمایی و مشاوره تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)380-(رستمی-عذرا)4222445003301398/03/2714:00:00مبانی رایانش امن تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(
)21-(درویشی-بهروز)6249802201398/03/188:30:00مبانی سیستم هاي قدرت تا 15:0 13:15 پنج شنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42412413301398/03/208:30:00مبانی مهندسی برق تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)480-(رسولی نسب-سیده فاطمه)2262382033301398/03/278:30:00مبانی و کاربرد کامپیوتر تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)555-(صدیقی هشتجین-رضا)4131201002111398/03/2314:00:00متره و برآورد تا 11:0 8:0 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)4123421002201398/03/288:30:00محاسبات عددي تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)415304602201398/03/288:30:00محاسبات عددي تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
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)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)4210109502201398/03/288:30:00محاسبات عددي تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42110693402201398/03/288:30:00محاسبات عددي تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42410912201398/03/288:30:00محاسبات عددي تا 15:0 13:15 دوشنبه:(

)380-(رستمی-عذرا)4211271002111398/03/188:30:00محیط هاي چند رسانه اي تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)4222105003301398/03/208:30:00مدارهاي الکتریکی تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)4210131503301398/03/208:30:00مدارهاي الکتریکی 1 تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42111893403301398/03/208:30:00مدارهاي الکتریکی 1 تا 12:30 11:0 )سه شنبه:( تا 12:30 11:0 دوشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)42111993402201398/03/2714:00:00مدارهاي الکتریکی 2 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)415312603301398/03/2714:00:00مدارهاي الکتریکی2 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)174-(یاسري-عباس)4113251002201398/03/238:30:00مدارهاي مجتمع خطی تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(
(CMOS)76-(انیشه-سیدمحمود)441703203301398/03/208:30:00مدارهاي مجتمع خطی( تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(

)174-(یاسري-عباس)4210148503301398/03/1814:00:00مدارهاي منطقی تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)4222145003301398/03/1814:00:00مدارهاي منطقی تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)44250713301398/03/3014:00:00مدیریت ارتباط با مشتري تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)530-(همتیان-میالد)2362112023211398/03/208:30:00مدیریت تولید تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:0 14:30 دوشنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)24131513301398/03/308:30:00مدیریت رفتار سازمانی تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:30 13:30 چهارشنبه:(
)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)2413101312201398/03/288:30:00مدیریت زنجیره تامین تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(

)451-(مبرهن-رخساره)44231613301398/03/2314:00:00مدیریت فناوري اطالعات تا 13:0 11:30 )پنج شنبه:( تا 11:30 10:0 پنج شنبه:(
)505-(مدانلو جویباري-سپیده)2161122013301398/03/248:30:00مدیریت مالی تا 11:0 9:30 )یکشنبه:( تا 9:30 8:0 یکشنبه:(
)505-(مدانلو جویباري-سپیده)2262232033301398/03/198:30:00مدیریت مالی1 تا 10:0 8:0 یکشنبه:(

)560-(کالنتري درونکال-طاهر)42411313301398/03/228:30:00مدیریت و کنترل پروژه تا 11:0 9:30 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)384-(نوري تیرتاشی-مریم)217120102111398/03/268:30:00مسابقات و اردوهاي ورزشی تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)4210103513301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)42130312201398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)502-(رشمانلوحمیدآباد،حسین)4222065003301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 15:0 13:30 )چهارشنبه:( تا 12:30 11:0 چهارشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)415302603301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)4210103503301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42110793403301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)42410313301398/03/238:30:00معادالت دیفرانسیل تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)4131361002201398/03/2111:00:00معارف اسالمی (1) تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
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)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)71091002201398/03/2111:00:00معارف اسالمی (1) تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)4222195003301398/03/218:30:00معماري کامپیوتر تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)42131212201398/03/218:30:00معماري کامپیوتر تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:30 8:0 دوشنبه:(

)474-(عباسی-سیما)423304100505مقدمات طراحی معماري 2 تا 18:0 13:15 چهارشنبه:(
)544-(زنده باد ، سیدعلی)4210116503301398/03/1814:00:00مقدمه اي بر مهندسی پزشکی زیستی  تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:30 15:0 سه شنبه:(

)490-(رحمانی-زین العابدین)2262662032201398/03/238:30:00مکاتبات تجاري و گزارش نویسی تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(
)431-(طاهري-سیداحمد)6245802201398/03/288:30:00مکانیک کاربردي تا 18:0 16:0 سه شنبه:(

)450-(جعفري کناري-سیدعلی)241310812201398/03/308:30:00منطق فازي و هوش مصنوعی تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(
)276-(پناه-امیر)42131013301398/03/298:30:00مهندسی نرم افزار تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)4222355003301398/03/298:30:00مهندسی نرم افزار تا 16:30 15:0 )سه شنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)44241213301398/03/1914:00:00نظریه بهینه سازي تا 12:30 11:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(

)380-(رستمی-عذرا)4222155003301398/03/188:30:00نظریه زبان ها و ماشین ها تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)1162101ورزش 1 تا 11:0 9:0 سه شنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)11641101ورزش 1 تا 11:0 9:0 سه شنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)116203101ورزش 1 تا 11:0 9:0 سه شنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)116500101ورزش 1 تا 11:0 9:0 سه شنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )554-(حسینی کارنامی ، سیدجعفر)11660101ورزش 1 تا 11:0 9:15 سه شنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )384-(نوري تیرتاشی-مریم)1161101ورزش 1 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )384-(نوري تیرتاشی-مریم)11640101ورزش 1 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )384-(نوري تیرتاشی-مریم)116204101ورزش 1 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(
( تربیت بدنی 2 ) )384-(نوري تیرتاشی-مریم)116501101ورزش 1 تا 15:0 13:15 دوشنبه:(

)384-(نوري تیرتاشی-مریم)2171314101هندبال 3 تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)450-(جعفري کناري-سیدعلی)42131413211398/03/1914:00:00هوش مصنوعی تا 13:0 11:30 )پنج شنبه:( تا 11:30 10:0 پنج شنبه:(

)450-(جعفري کناري-سیدعلی)4222265003301398/03/1914:00:00هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره تا 12:0 11:30 )پنج شنبه:( تا 11:30 10:0 پنج شنبه:(
)384-(نوري تیرتاشی-مریم)21711792201398/03/228:30:00یادگیري و اجراي مهارتهاي حرکتی تا 15:0 13:15 چهارشنبه:(


