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001کالس 

111کالس 

112کالس 

113کالس 

114کالس 
اصول روابط 

بین الملل

چیانه.کاظم ن

211کالس 

212کالس 

(1)اصول فقه 

کیوان کاک اهلل

(2)اصول فقه 

کیوان کاک اهلل

معادالت دیفرانسیل

 پیام شیخ محمدی

ریاضیات مهندسی

 پیام شیخ محمدی

تحلیل مقدماتی سازه ها
 پیام شیخ محمدی

استاتیک

 پیام شیخ محمدی

(1)ریاضی عمومی 

 پیام شیخ محمدی

زبان خارجی

حسین نصیری چیانه

فارسی مقدماتی

توران حسن پور اقدم

حسابداری دولتی

جمال زهرا

کار آفرینی و پروژه

جمال زهرا

زراعت غالت

الله محمدی

زبان  (2)متون حقوقی 

خارجی تخصصی
کاظم نصیری چیانه

حقوق سازمان های 

بین المللی
کاظم نصیری چیانه

(2)حقوق اساسی 

کاظم نصیری چیانه

الزامات  (4)حقوق مدنی 

خارج از قراردادها

شادی نادری

اموال  (2)حقوق مدنی 

و مالکیت
شادی نادری

(3)متون فقه 

شادی نادری

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در 

معماری
سردار حیدری

مبانی سازمان و مدیریت

ایوب شکوری راد

فیزیک الکتریسیته و 

مغناطیس
مژگان قزلی

- روش های نوین یاددهی 

یادگیری و کاربرد آن در 

دوره ابتدایی

شهاب الدین عبداللهی
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311کالس 

312کالس 

313کالس 

411کالس 

412کالس 

413کالس 

414کالس 

415کالس 
اصول و مبانی تنظیم 

بودجه دولتی
ئاسو اسماعیل پور

کالن (2)اقتصاد 

ئاسو اسماعیل پور

نقشه برداری ساختمان
سامرند متقی

1اصول علم اقتصاد 

ئاسو اسماعیل پور

مبانی الکترونیک

 میالد طالب حسامی آذر

طراح آزمایشات کشاورزی

دیاکو عزیزی

آبیاری عمومی

دیاکو عزیزی

بیماری های مهم گیاهان زراعی و باغی
کاوه تردست

آناتومی و فیزیولوژی 

(3)انسانی 
منصور باالور

اصول مربیگری

منصور باالور

بیماری های گیاهان 

زراعی
کاوه تردست

(1)معارف اسالمی 

سنور خیاطی

انقالب اسالمی و ریشه 

های آن
سنور خیاطی

سرپرستی سازمان

ایوب شکوری راد

روان شناسی رشد

نیلوفر عزیزی

جامعه شناسی آموزش 

و پررش
نیلوفر عزیزی

کاربرد رایانه

آهنگ گالبی

کاربرد رایانه در برق

میالد طالب حسامی آذر

هیدرولیک و پنوتامیک
سینا امیری

(1)تکنولوژی و کارگاه گرافیک 

شادی محمد صالحیان پیرمرد

(2)کامپیوتر گرافیک 
صالحیان پیرمرد. شادی م

(2)تکنولوژی و کارگاه گرافیک 

شادی محمد صالحیان پیرمرد

آشنایی با کتابخانه و 

مهارت های سواد اطالعاتی

حسین جهان بین

منطق

حسین جهان بین

ارتباط انسانی

حسین جهان بین

ادبیات کودکان

حسین جهان بین

کاربرد کامپیوتر در 

(3)حسابداری 
پدرام خسروی

زبان خارجی

آرش شهابی دهبکری

فارسی مقدماتی

سیما شکری

اخالق و تربیت اسالمی

سنور خیاطی
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416کالس 

1آتلیه 

2آتلیه 

کارگاه برق

آزمایشگاه 

اندازه گیری 

الکتریکی

حسامی . میالد ط

آذر

آزمایشگاه 

مدار های 

الکتریکی

حسامی . میالد ط

آذر

کارگاه تخصصی 

توزیع هوایی

حسامی . میالد ط

آذر

آزمایشگاه 

هیدرولیک و 

پنوماتیک

سنا امیری

آزمایشگاه 

ماشینهای 

2الکتریکی 

سینا امیری

(1)طراحی معماری 

سردار موالنی

طراحی فنی ساختمان

سردار موالنی

(1)درک و بیان معماری 

سعید رحمانی

کار آفرینی و پروژه

سینا امیری

ترسیم فنی

سردار حیدری

(5)طراحی 

فائزه عزیزی

طراحی معماری داخلی

امید محمدی

(1)آئین دادرسی مدنی 
سلیمان علیزاده منگور

(2)آئین دادرسی مدنی 
سلیمان علیزاده منگور

(3)آئین دادرسی مدنی 
سلیمان علیزاده منگور

 :(...مراسمات، کالسهای لغو شده و )کانالهای ارتباطی دانشگاه جهت دریافت آخرین اخبار 
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