
تاریخ چاپ : /02/00/004
ساعت چاپ : 4/:04

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ميعاد
گزارش گروههای درسی ) زمان ارائه دروس (

صفحه : 0 از 8

ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

1
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
44

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

25 ساختمان داده ها

دوشن�ه 11:44 - 14:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

3هر دو5145:4444:44136 240450
1444

5
 زمند اميري444:44

5
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
42

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

25
کارگاه ش�که هاي

محلي کامپيوتري

دوشن�ه 14:44 - 12:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

3هر دو4144:4444:44136 240415
1444

5
 زمند اميري444:44

3
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
30

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

35
م�اني مهندسي نرم

افزار

دوشن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

16هر دو5445:4444:44136 240455
1444

5
 زمند اميري444:44

4

)653( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

44

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

40
شيوه ارائه مطالب

علمي و فني

دوشن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو5445:4444:44136 242415
1444

5
 زمند اميري444:44

2
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
35

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

35 م�اني اينترنت

دوشن�ه 14:44 - 11:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

16هر دو4144:4445:44136 240456
1444

5
 زمند اميري444:44

6
)663( کارداني پيوسته )گرافيک

- گرافيک(
0

آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
22

شناخت هنر گرافيک

)5(

دوشن�ه 10:44 - 54:44 آتليه

1 )بدون پروژکتور(���ه بنجم

**

4هر دو5445:4444:44450 663450
1444

5
 فائزه عزيزي444:44

0

)664( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

50
آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
23 تکنيکهاي عکاسي

دوشن�ه 11:44 - 13:44 آتليه

1 )بدون پروژکتور(���ه بنجم

**

5هر دو4544:4444:44450 623440
1444

5
 فائزه عزيزي444:44

0
)663( کارداني پيوسته )گرافيک

- گرافيک(
5

آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
23 تصويرسازي

دوشن�ه 45:44 - 11:44 آتليه

1 )بدون پروژکتور(���ه بنجم

**

5هر دو1141:4444:44450 663414
1444

5
 فائزه عزيزي444:44

5

)664( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

52
آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
23 �راحي تکميلي

دوشن�ه 13:44 - 12:44 آتليه

1 )بدون پروژکتور(���ه بنجم

**

5هر دو4544:4444:44450 623455
1444

5
 فائزه عزيزي444:44

14

)664( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

34
آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
23

تصوير سازي شعر و

متن

دوشن�ه 12:44 - 10:44 آتليه

1 )بدون پروژکتور(���ه بنجم

**

5هر دو1541:4444:44450 623451
1444

5
 فائزه عزيزي444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

11

)664( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

54
آتليه 5 )بدون

پروژکتور(���ه پنجم
23 بازاريابي و ارت�ا�ات

دوشن�ه 12:44 - 10:44 آتليه

5 )بدون پروژکتور(���ه پنجم

**

5هر دو5445:4444:44455 623415
1444

5
 نسرين رشاد444:44

34)654( کارشناسي )حسابداري(15

ک�� 315 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

40 اصول حسابداري 3

دوشن�ه 16:44 - 54:44

ک�� 315 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو4444:4444:44150 645431
1444

5
 فرزاد سميعي444:44

13

)6024( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

14

ک�� 315 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

41 کاربرد رايانه

دوشن�ه 13:44 - 12:44

ک�� 315 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو1141:4443:44501 602410
1444

5
 آهن� گ�بي444:44

14
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
51

کارگاه برق)با

پروژکتور(
24 آزمايشگاه ديجيتال

دوشن�ه 15:44 - 54:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
2هر دو414444:444443:44645 640454

1444

5
 سينا اميري44444:44

12
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
16

کارگاه برق)با

پروژکتور(
43 م�اني ديجيتال

دوشن�ه 10:44 - 15:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
15هر دو544445:444444:44645 640415

1444

5
 سينا اميري44444:44

16
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
12

کارگاه برق)با

پروژکتور(
43 کنترل صنعتي

دوشن�ه 14:44 - 16:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
15هر دو544445:444444:44645 640435

1444

5
 سينا اميري44444:44

10
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
10

کارگاه برق)با

پروژکتور(
24

آزمايشگاه کنترل

صنعتي

دوشن�ه 16:44 - 10:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
2هر دو414444:444443:44645 640433

1444

5
 سينا اميري44444:44

10

)6654( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

55
کارگاه برق)با

پروژکتور(
45

�راحي خطوط انت�ال

و پروژه

دوشن�ه 40:44 - 11:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
6هر دو514445:444443:44133 665434

1444

5
 کارزان مازوجي44444:44

15

)6654( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

10
کارگاه برق)با

پروژکتور(
24

آزمايشگاه ماشينهاي

الکتريکي )1(

دوشن�ه 13:44 - 14:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
2هر دو414444:444445:44133 665413

1444

5
 کارزان مازوجي44444:44

54

)6654( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

52
کارگاه برق)با

پروژکتور(
21

کارگاه تخصصي

ترانسفورماتور

دوشن�ه 11:44 - 15:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
4هر دو414444:444443:44133 665433

1444

5
 کارزان مازوجي44444:44

51

)6654( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

15
کارگاه برق)با

پروژکتور(
21

کارگاه تخصصي

مدارهاي فرمان

دوشن�ه 15:44 - 13:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
4هر دو414444:444443:44133 665435

1444

5
 کارزان مازوجي44444:44

55

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

14

ک�� 441

زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور(

25

سرپرستي و مديريت

اردوها و کاروانهاي

ورزشي

دوشن�ه 14:44 - 16:44

ک�� 441 زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور( **

3هر دو544445:444444:44345 660410
1444

5
 نگين رحيمي44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

53
)6014( کارداني پيوسته )ن�شه

کشي معماري - معماري(
33

ک�� 416 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

22
تمرين هاي معماري

)1(

دوشن�ه 11:44 - 14:44

ک�� 416 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

4هر دو1541:4444:44214 601414
1444

5
 اميد محمدي444:44

43)654( کارشناسي )حسابداري(54
ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور(
30 حسابداري پيشرفته 1

دوشن�ه 14:44 - 10:44

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور( **

10هر دو3443:4444:44513 645434
1444

5
 سامرند خوش�خت444:44

46)654( کارشناسي )حسابداري(52
ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور(
46

روشهاي تح�يق و

ماخذشناسي

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور( **

5هر دو3443:4444:44513 645450
1444

5
 سامرند خوش�خت444:44

56

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

15
ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور(
34 ح�وق ورزشي

دوشن�ه 14:44 - 15:44

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور( **

51هر دو544445:444444:44510 660416
1444

5
 نوشين مدرسي44444:44

50
)6604( کارشناسي ناپيوسته

)علوم ورزشي(
35

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور(
46 تاريخ تربيت بدني

دوشن�ه 15:44 - 14:44

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور( **

5هر دو5445:4444:44510 660433
1444

5
 نوشين مدرسي444:44

50

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

0
ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور(
34

اصول و فلسفه تربيت

بدني

دوشن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 115 ���ه

اول)پروژکتور( **

51هر دو544445:444444:44510 660442
1444

5
 نوشين مدرسي44444:44

55

)653( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

43

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

40 مهندسي نرم افزار

دوشن�ه 14:44 - 13:44

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو3443:4444:44131 242414
1444

5
 مسعود برخان444:44

34

)653( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

45

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

45
آزمايشگاه مهندسي

نرم افزار

دوشن�ه 13:44 - 14:44

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

6هر دو414444:444443:44131 242412
1444

5
 مسعود برخان44444:44

31
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
61

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

43
تکنولوژي و بازرسي

جوش و کارگاه

دوشن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

15هر دو114441:444445:44223 624411
1444

5
 سيامند محمدکريمي44444:44

35
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
24

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

25
کاربرد کامپيوتر در

مهندسي عمران

دوشن�ه 14:44 - 16:44

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

3هر دو544445:444444:44223 62120
1444

5
 سيامند محمدکريمي44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

35)654( کارشناسي )حسابداري(33
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
46 حسابداري صنعتي 1

دوشن�ه 13:44 - 16:44

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

5هر دو3443:4444:44454 645436
1444

5
 بهاره توکمه چي444:44

34
)6604( کارشناسي ناپيوسته

)علوم ورزشي(
36

ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
40 روانشناسي ورزشي

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

0هر دو5445:4444:44345 660446
1444

5
 نگين رحيمي444:44

32
)622( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
13

ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
35

روانشناسي کودک و

نوجوان

دوشن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

16هر دو5445:4444:44345 645445
1444

5
 نگين رحيمي444:44

36

)6024( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

11
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
30 هوا اقليم

دوشن�ه 11:44 - 13:44

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

10هر دو1141:4445:44441 602414
1444

5
 داود نهارده444:44

30

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

15
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
35

ويروسها و

پروکاريوتهاي

بيماريزاي گياهي

دوشن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

16هر دو5145:4445:44441 600410
1444

5
 داود نهارده444:44

30

)6054( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

30

ک�� 114 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

45

ن�شه برداري ژئودتيک

و تحليل ش�که هاي

کنترل

دوشن�ه 11:44 - 14:44

ک�� 114 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

6هر دو154441:444445:44156 60555
1444

5
 ع�ا� پورکريم44444:44

35

)6054( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

41

ک�� 114 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

24 ژئودزي و محاس�ات

دوشن�ه 14:44 - 10:44

ک�� 114 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

2هر دو514445:444441:44156 60554
1444

5
 ع�ا� پورکريم44444:44

44
)6014( کارداني پيوسته )ن�شه

کشي معماري - معماري(
31

ک�� 114 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

22
درک و بيان معماري

)5(

دوشن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 114 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

4هر دو1541:4442:44240 601411
1444

5
 سردار مو�ني444:44

41
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
20

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

52 اجزاء ساختمان

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

34هر دو544445:444444:44240 624450
1444

5
 حامد سلطاني44444:44

45
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
22

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

43
اجراي ساختمان ها با

مصالح بنايي

دوشن�ه 14:44 - 16:44

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

15هر دو544445:444444:44240 624414
1444

5
 حامد سلطاني44444:44

43
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
24

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

33 روشهاي مرمت ابنيه

دوشن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

55هر دو544445:444444:44240 624431
1444

5
 حامد سلطاني44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

44
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
31

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

45 زبان فني

دوشن�ه 15:44 - 14:44

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

13هر دو544445:444444:44505 640455
1444

5
44444:44

 دکترمي�د �الب

حسامي آذر

42
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
34

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

24 کاربرد رايانه در برق

دوشن�ه 14:44 - 15:44

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو114441:444443:44505 640410
1444

5
44444:44

 دکترمي�د �الب

حسامي آذر

46
)6014( کارداني پيوسته )ن�شه

کشي معماري - معماري(
30

ک�� 515 ���ه

دوم)با پروژکتور(
24 پرسپکتيو

دوشن�ه 14:44 - 16:44

ک�� 515 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

1هر دو114441:444443:44315 601410
1444

5
 سعيد رحماني44444:44

40
)6014( کارداني پيوسته )ن�شه

کشي معماري - معماري(
30

ک�� 515 ���ه

دوم)با پروژکتور(
24

عناصر و جزئيات

ساختماني )1(

دوشن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 515 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

1هر دو1141:4443:44315 601415
1444

5
 سعيد رحماني444:44

40
)6014( کارداني پيوسته )ن�شه

کشي معماري - معماري(
35

ک�� 515 ���ه

دوم)با پروژکتور(
22

تنظيم شرايط محيطي

)1(

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 515 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

4هر دو1141:4443:44315 601413
1444

5
 سعيد رحماني444:44

45
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
26

ک�� 515 ���ه

دوم)با پروژکتور(
31 مکانيک ساختمان

دوشن�ه 11:44 - 14:44

ک�� 515 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

54هر دو344443:444444:44022 624410
1444

5
44444:44

 مهند� پيام شيخ

محمدي

24

)6024( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

13

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

36 حاصلخيزي خاک

دوشن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

15هر دو1141:4445:44453 602412
1444

5
 علي شهاب پور444:44

21

)6024( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

30

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

40 آفات گياهان زراعي

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو1141:4443:44453 602454
1444

5
 علي شهاب پور444:44

25
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
63

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

43
توليد صنعتي

ساختمان

دوشن�ه 13:44 - 12:44

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

15هر دو544445:444444:44566 624444
1444

5
 احمد  کريميان44444:44

23
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
23

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

21 سازه هاي فو�دي 5

دوشن�ه 11:44 - 13:44

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

4هر دو544445:444444:44566 62133
1444

5
 احمد  کريميان44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

24
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
25

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

24
اصول مهندسي زلزله و

باد

دوشن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 411 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو344443:444444:44566 62140
1444

5
 احمد  کريميان44444:44

22

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

10
باشگاه فرهنگي

ورزشي ميعاد
45 کشتي

دوشن�ه 13:44 باشگاه

فرهنگي ورزشي ميعاد **
13مرد454444:444445:44016 660434

1444

5
 کاوه بتوراک44444:44

26

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

16
باشگاه فرهنگي

ورزشي ميعاد
44 ژيمناستيک )5(

دوشن�ه 13:44 - 12:44

باشگاه فرهنگي ورزشي ميعاد

**

12مرد454444:444445:44016 660431
1444

5
 کاوه بتوراک44444:44

20

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

12
باشگاه فرهنگي

ورزشي ميعاد
46 ژيمناستيک )5(

دوشن�ه 16:44 - 10:44

باشگاه فرهنگي ورزشي ميعاد

**

5زن454444:444445:44510 660431
1444

5
 نرمين قهرماني44444:44

20

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

10
باشگاه فرهنگي

ورزشي ميعاد
40 کشتي

دوشن�ه 16:44 باشگاه

فرهنگي ورزشي ميعاد **
0زن454444:444445:44510 660434

1444

5
 نرمين قهرماني44444:44

55ک�� مجازي 55)654( کارشناسي )حسابداري(25 اصول علم اقتصاد 5
دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� مجازي **
33هر دو3443:4444:4454102452 645416

1444

5
 ْئاسو اسماعيل پور444:44

31ک�� مجازي 6)654( کارشناسي )حسابداري(64 اصول علم اقتصاد 1
دوشن�ه 14:44 - 10:44

ک�� مجازي **
54هر دو3443:4444:4454102452 645412

1444

5
 ْئاسو اسماعيل پور444:44

61

)6054( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

24ک�� مجازي 43 رياضي کاربردي
دوشن�ه 40:44 - 11:44

ک�� مجازي **
1هر دو544445:444444:44022 60511

1444

5
44444:44

 مهند� پيام شيخ

محمدي

65
)612( کارداني پيوسته

)حسابداري(
3مجازي4 روشهاي آماري

دوشن�ه 10:44 - 54:44

مجازي **
05هر دو514445:444443:44042 440444

1444

5
44444:44

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

63
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
46

ک�� 415 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
24

مهندسي محيط

زيست

دوشن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 415 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

2هر دو544445:444444:44500 62140
1444

5
 هيرو اس�مي44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

64
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
26

ک�� 415 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
21

�راحي، ساخت و

نگهداري سيستم هاي

مهندسي عمران و

محيط زيست

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 415 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

4هر دو344443:444444:44500 62125
1444

5
 هيرو اس�مي44444:44

62
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
44

ک�� 415 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
21 انرژي و توسعه پايدار

دوشن�ه 13:44 - 16:44

ک�� 415 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

4هر دو344443:444444:44500 62125
1444

5
 هيرو اس�مي44444:44

66
)6254( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
22

ک�� 415 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
23

تدريس عملي )1(

راهنمايي

دوشن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 415 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

5هر دو544445:444444:44515 62542
1444

5
 خالق محمدي44444:44

60
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
13

ک�� 413 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
44

ماشين هاي الکتريکي

سه فاز

دوشن�ه 14:44 - 15:44

ک�� 413 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

12هر دو544445:444444:44045 640450
1444

5
 مسعود بدري44444:44

60
)626( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
0

ک�� 413 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
30 روشنايي فني

دوشن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 413 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

10هر دو544445:444444:44045 640431
1444

5
 مسعود بدري44444:44

65
)6034( کارشناسي )علوم

تربيتي(
36

ک�� 413 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
50 تربيت اخ�قي

دوشن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 413 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

50هر دو544445:444444:44554 60310
1444

5
 محسن ف�ه شيخي44444:44

04
)6034( کارشناسي )علوم

تربيتي(
33

ک�� 413 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
42 مديريت عمومي

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 413 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

14هر دو544445:444444:44554 60353
1444

5
 محسن ف�ه شيخي44444:44

01
)6034( کارشناسي )علوم

تربيتي(
35

ک�� 413 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
42

سير تحول تعليم و

تربيت در ايران ق�ل و

بعد از اس�م

دوشن�ه 13:44 - 12:44

ک�� 413 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

14هر دو544445:444444:44554 60311
1444

5
 محسن ف�ه شيخي44444:44

05

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

11

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

30
ريخت شناسي و رده

بندي حشرات

دوشن�ه 10:44 - 54:44

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

10هر دو5145:4445:44500 600416
1444

5
 مسعود حق شنا�444:44

03

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

35

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

44 قارچ شناسي

دوشن�ه 14:34 - 10:44

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

12هر دو5145:4445:44500 600410
1444

5
 مسعود حق شنا�444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

04
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
40

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

42 محاس�ات عددي

دوشن�ه 11:44 - 13:44

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

14هر دو544445:444444:44002 62114
1444

5
44444:44

 دکتر سيد جميل

قادري

02
)6214( کارشناسي )مهندسي

عمران(
42

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

44 مکانيک سيا�ت

دوشن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

12هر دو344443:444444:44002 62135
1444

5
44444:44

 دکتر سيد جميل

قادري

06
)624( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
40

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

24 اصول مديريت ساخت

دوشن�ه 13:44 - 14:34

ک�� 414 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو5445:4444:44002 624452
1444

5
444:44

 دکتر سيد جميل

قادري

44)654( کارشناسي )حسابداري(00
ک�� 412 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
36 حسابداري ميانه 1

دوشن�ه 16:44 - 54:44

ک�� 412 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

15هر دو4444:4444:44504 645435
1444

5
 سارا آذرکمان444:44

00
)622( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
11

ک�� 412 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
45

مساب�ات و اردوهاي

ورزشي

دوشن�ه 14:44 - 15:44

ک�� 412 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

13هر دو1141:4445:44615 645415
1444

5
 منصور با�ور444:44

05
)622( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
12

ک�� 412 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
44 حرکات اص�حي

دوشن�ه 14:44 - 16:44

ک�� 412 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

12هر دو5445:4444:44615 645410
1444

5
 منصور با�ور444:44

04
)622( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
15

ک�� 412 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
41

سنجش و اندازه گيري

در تربيت بدني

دوشن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 412 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

14هر دو5445:4444:44615 645413
1444

5
 منصور با�ور444:44

01
)622( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
14

ک�� 412 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
41

حرکت شناسي و

بيومکانيک

دوشن�ه 15:44 - 14:44

ک�� 412 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

14هر دو544445:444444:44615 645452
1444

5
 منصور با�ور44444:44

053256 13446134:44141:44005 444:44


