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001کالس 

111کالس 

112کالس 

113کالس 

114کالس 

211کالس 

212کالس 

(1)متون فقه 

شادی نادری

مدیریت عمومی

محسن فقه شیخی

سرمایه گذاری در 

بورس و اوراق بهادار
ئاسو اسماعیل پوری

سیستم های اطالعاتی مدیریت

آهنگ گالبی

طراحی خطوط انتقال و پروژه

 میالد طالب حسامی آذر

تحقیق در عملیات و کنترل پروژه

 میالد طالب حسامی آذر

روش تحقیق با تاکید 

بر علوم تربیتی
حسین جهان بین

آموزه های تربیتی آیات 

قران
حسین جهان بین

بهداشت و ایمنی 

مدارس
حسین جهان بین

(2)کار تحقیقی 

جعفر عظیمی

حقوق ثبت

جعفر عظیمی

(1)حقوق اداری 

جعفر عظیمی

مبانی و اصول تعلیم و 

تربیت
محسن فقه شیخی

مدیریت استراتژیک

ایوب شکوری راد

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در 

سازمان
ایوب شکوری راد

(1)قواعد فقه 

کیوان کاک اهلل

مکانیک خاک و مهندسی پی

فایق مصطفی نژاد

برنامه ریزی و توسعه

ئاسو اسماعیل پوری

تها مالیه عمومی و خط مشی مالی دول
سید حسین مقتدر

شیمی آلی

سوما کریمی
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311کالس 

312کالس 

313کالس 

411کالس 

412کالس 

413کالس 

414کالس 

طراحی صفحات وب

رحیم کریم زاده

زبان تخصصی نرم افزار

عیسی مالکی

هوش مصنوعی

عیسی مالکی

شبیه سازی کامپیوتری

عیسی مالکی

یادگیری و اجرای 

(2)مهارت  های حرکتی 
منصور باالور

متون خارجی تخصصی

کاوه بتوراک

مبانی سنجش از راه 

دور
سامرند متقی

GISاصول 

سامرند متقی

مدل رقومی زمین 

DTM

سامرند متقی

نقشه برداری کاربردی

سامرند متقی

کاداستر

سامرند متقی

کاربرد رایانه در ورزش

آهنگ گالبی

ساختمان های فوالدی

احمد کریمیان

ژئودزی و محاسبات

پیام شیخ محمدی

بیومکانیک ورزش و 

فعالیت های نظامی
منصور باالور

تولید صنعتی ساختمان

احمد کریمیان

ساختمان های بتن آرمه

احمد کریمیان

برنامه نویسی کامپیوتر

احمد کریمیان

 حقوق بانکی

شادی نادری

مکانیک سیاالت و هیدرولیک

حامد سلطانی

(2)مدیریت مالی 

سید حسین مقتدر

ریاضی کاربردی

شیخ محمدی. مهندس پ

پردازش رقومی تصاویر

سامرند متقی

(2)کارگاه گرافیک رایانه 

شادی محمد صالحیان پیرمرد

(2)گیاه شناسی 

پریسا عبداهلل پور

مقررات ملی ساختمان

احمد کریمیان
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415کالس 

416کالس 

1آتلیه 

2آتلیه 

مبانی برنامه ریزی 

درسی
شهاب الدین عبدالهی

(3)حقوق جزای عمومی 

صارم دیده بان

کیفر شناسی

صارم دیده بان

 (3)حقوق تجارت 

اسناد تجاری
صارم دیده بان

 (4)حقوق تجارت 

ورشکستگی
صارم دیده بان

جرم شناسی

صارم دیده بان

حقوق جزای اختصاصی 

(2)
صارم دیده بان

@:کانال تلگرام دانشگاه میعاد om ourke la s ha

مبانی و اصول مدیریت 

آموزشی
شهاب الدین عبدالهی

با  ) روان شناسی زبان

(تاکید بر آموزش زبان

شهاب الدین عبدالهی

طراحی تکمیلی

شادی محمد صالحیان پیرمرد

آشنایی با معماری 

(2)اسالمی 
امید محمدی

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

wwwوبسایت دانشگاه میعاد .m ia a d .a c .ir

خواندن و درک مفاهیم 

زبان انگلیسی
شادی محمد صالحیان پیرمرد

طراحی تخصصی تصویر 

سازی
شادی محمد صالحیان پیرمرد

مدیریت و تشکیالت 

کارگاهی
امید محمدی

انسان، طبیعت، معماری
امید محمدی

(2)طراحی معماری 

امید محمدی

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

