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111کالس 

112کالس 

113کالس 

114کالس 

212کالس 

311کالس 
آزمایشگاه 

دیجیتال
میالد طالب 

حسامی آذر

312کالس 
کار آفرینی و پروژه

زمند امیری

مهندسی اینترنت

زمند امیری

سیستم عامل شبکه

آقای فرحی

کارگاه سیستم عامل 

شبکه

آقای فرحی

پژوهش عملیاتی

آهنگ گالبی

مبانی جامعه شناسی

نیلوفر عزیزی

مبانی بیوشیمی

پریسا عبداهلل پور

اصول و مبانی تربیت 

بدنی
سمیرا مریمی نژاد مکری

الکترونیک صنعتی

خدیجه حسن پور

(1)اصول حسابداری 

جمال زهرا

حسابداری میانه

سارا آذر کمان

(2)اصول حسابداری 

سارا آذر کمان

(2)حسابداری میانه 

سارا آذر کمان

تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و 

آرماتور
احمد کریمیان

کاربرد رایانه در 

ساختمان
احمد کریمیان

مدارهای جریان 

متناوب

 میالد طالب حسامی آذر

سازه های بتونی

احمد کریمیان

مهندسی نرم افزار

رحیم کریم زاده

برنامه نویسی مبتنی 

بر وب
رحیم کریم زاده

شیمی

سوما کریمی

سمینار

 پیام شیخ محمدی

نقشه برداری 

ژئودتیک و تحلیل 

شبکه های کنترل
پیام شیخ محمدی

زبان فارسی

توران حسن پور اقدم

زبان پیش

حسین نصیری چیانه

مباحث جاری در 

حسابداری
سامرند خوشبخت

مباحث ویژه

زمند امیری
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313کالس 

411کالس 

412کالس 

413کالس 

ایشگاه  آزم

کنترل صنعتی

خدیجه حسن 

پور

کارگاه تخصصی 

ترانسفرماتور

سینا امیری

ایمنی در 

برق

خدیجه حسن 

پور

414کالس 

415کالس 

416کالس 
حقوق تجارت 

(بازرگانی)
شادی نادری

کلیات حقوق

شادی نادری

آفات  مهم گیاهان زراعی و باغی
کاوه تردست

بهداشت و علم تمرین

منصور باالور

حرکات اصالحی

منصور باالور

(2)ایستایی 

مهندس پیام شیخ محمدی

حرکت شناسی مشاغل و 

فعالیت های نظامی

منصور باالور

کار آفرینی

منصور باالور

الکترومغناطیس

خدیجه حسن پور

تاسیسات الکتریکی و پروژه

خدیجه حسن پور

زبان تخصصی

سمیرا مریمی نژاد مکری

آفات گیاهان سبزی، جالیز، زینتی 

و جنگلی
کاوه تردست

بیماری های مهم گیاهان سبزی، 

جالیز، زینتی و جنگلی
کاوه تردست

2زبان تخصصی 

سامرند خوشبخت

حرارت و مکانیک (1)فیزیک 

عباس پور محمد اقدم

(2)بررسی سیستم های قدرت 

سینا امیری

فیزیک پیش

مژگان قزلی

1گفت و شنود 

حسین نصیری چیانه

آسیب شناسی ورزشی
چیمن علیار نژاد

تهیه و کاربرد مواد 

آموزشی در تربیت بدنی
چیمن علیار نژاد

زبان فارسی

سیما شکری

زبان پیش

آرش شهابی دهبکری

زبان تخصصی نرم افزار

رحیم کریم زاده
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1آتلیه 

2آتلیه 

کارگاه برق

آزمایشگاه 

کترونیک  ال

عمومی

حسامی . میالد ط

کارگاه 

تخصصی عیب 

یابی کابل

حسامی . میالد ط

آزمایشگاه 

ای  مداره

جریان متناوب

حسامی . میالد ط

آذر

آزمایشگاه 

ماشینهای 

کتریکی  1ال

سینا امیری

آزمایشگاه 

کترونیک  ال

صنعتی

خدیجه حسن پور

کارگاه 

تخصصی 

ای  مداره

فرمان
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(4)طراحی معماری 

سردار موالنی

(3)طراحی معماری 

سردار موالنی

گرافیک محیطی

فائزه عزیزی

تجزیه و تحلیل آثار 

گرافیکی
فائزه عزیزی

http://www.miaad.ac.ir/

