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

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

صفحه : 0 از 7

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(
53

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

04 کارگاه سيستم عامل 2

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

13هر دو4144:4445:44156 340416
1044

2
 زمند اميري444:44

2

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

03

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

00 هوش مصنوعي

سه شن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

6هر دو2142:4442:44156 343410
1044

2
 زمند اميري444:44

5
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
50

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

06 سيستم عامل 2

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو2442:4444:44156 340413
1044

2
 زمند اميري444:44

0

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

50

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

35
محيط هاي چند

رسانه اي

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو2142:4442:44156 343420
1044

2
 زمند اميري444:44

3

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

56

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

04 �راحي الگوريتمها

سه شن�ه 11:44 - 10:44

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

13هر دو2142:4442:44156 343411
1044

2
 زمند اميري444:44

6

)660( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

51
آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
35

تصوير سازي کتابهاي

درسي

سه شن�ه 10:44 - 24:44

آتليه 1 )بدون پروژکتور(���ه

بنجم **

2هر دو1241:4440:44000 635420
1044

2
 نسرين رشاد444:44

0

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

55

ک�� 512 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

30 زبان ماشين و اسم�لي

سه شن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 512 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو1141:4442:44215 343440
1044

2
 ل�مان آريان444:44

0

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

01

ک�� 512 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

50
نصب و راه اندازي

ش�که

سه شن�ه 13:44 - 10:44

ک�� 512 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

10هر دو4244:4440:44215 343420
1044

2
 ل�مان آريان444:44

0

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

06

ک�� 512 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

06
ش�يه سازي

کامپيوتري

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 512 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو2142:4442:44215 343410
1044

2
 ل�مان آريان444:44

14

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

12
کارگاه برق)با

پروژکتور(
06 ماشين هاي الکتريکي

سه شن�ه 11:44 - 10:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
0هر دو5445:4444:44155 660411

1044

2
 کارزان مازوجي444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

11

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

25
کارگاه برق)با

پروژکتور(
34

تح�يق در عمليات و

کنترل پروژه

سه شن�ه 40:44 - 11:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
3هر دو544445:444444:44155 660451

1044

2
 کارزان مازوجي44444:44

12

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

16
کارگاه برق)با

پروژکتور(
06

ن�شه کشي و ن�شه

خواني الکتريکي

سه شن�ه 10:44 - 13:44

کارگاه برق)با پروژکتور( **
0هر دو414444:444442:44155 660421

1044

2
 کارزان مازوجي44444:44

15
)633( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
52

ک�� 016 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

34 زبان تخصصي

سه شن�ه 13:44 - 10:44

ک�� 016 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

3هر دو244442:444444:44610 600424
1044

2
 چيمن عليارنژاد44444:44

10
)6604( کارشناسي ناپيوسته

)علوم ورزشي(
50

ک�� 016 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

06 بهداشت و علم تمرين

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 016 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

0هر دو1141:4442:44610 660413
1044

2
 چيمن عليارنژاد444:44

52)620( کارشناسي )حسابداري(13
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
10 پول و ارزبانکداري

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور( **

50هر دو5445:4444:44015 640422
1044

2
 سامرند خوش�خت444:44

50)620( کارشناسي )حسابداري(16
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
00

اصول وم�اني تنظيم

بودجه دولتي

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور( **

0هر دو544445:444444:44015 640401
1044

2
 سامرند خوش�خت44444:44

10
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
50

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
03

تاريخ معماري و

ساختمان

سه شن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور( **

14هر دو244442:444444:44314 63140
1044

2
 اميد محمدي44444:44

10
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
0

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
34

رسم فني و ن�شه

کشي ساختمان

سه شن�ه 14:44 - 12:44

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور( **

3هر دو114441:444441:44314 63110
1044

2
 اميد محمدي44444:44

56)620( کارشناسي )حسابداري(10

ک�� 115 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

02
م�اني سازمان و

مديريت

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 115 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

15هر دو5445:4444:44125 640410
1044

2
444:44

 دکتر محمود احمدي

آذر

24
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
06

ک�� 115 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

00
آزمايشگاه نرم

افزارهاي گرافيکي

سه شن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 115 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

6هر دو4144:4442:44151 340410
1044

2
 مسعود برخان444:44

21
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
04

ک�� 115 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

50 زبان ماشين و اسم�لي

سه شن�ه 14:44 - 15:44

ک�� 115 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

16هر دو2142:4445:44151 340424
1044

2
 مسعود برخان444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

22
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
02

ک�� 115 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

04
برنامه سازي پيشرفته

2

سه شن�ه 15:44 - 16:44

ک�� 115 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

13هر دو2142:4440:44151 340421
1044

2
 مسعود برخان444:44

25
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
30

ک�� 515 ���ه

سوم)با پروژکتور(
52 راهسازي و روسازي

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 515 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

25هر دو544445:444444:44023 634425
1044

2
 فايق مصطفي نژاد44444:44

20
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
01

ک�� 515 ���ه

سوم)با پروژکتور(
00 مکانيک خاک

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 515 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

11هر دو544445:444444:44023 63156
1044

2
 فايق مصطفي نژاد44444:44

23

)6034( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

56
ک�� 515 ���ه

سوم)با پروژکتور(
03 اکولوژي

سه شن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 515 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

14هر دو2442:4444:44041 603412
1044

2
 داود نهارده444:44

26

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

55

ک�� 110 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

35
مديريت در ن�شه

برداري

سه شن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 110 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

2هر دو244442:444444:44126 60214
1044

2
 ع�ا� پورکريم44444:44

20

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

53

ک�� 110 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

35 فتوگرامتري تحليلي

سه شن�ه 14:44 - 12:44

ک�� 110 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

2هر دو114441:444441:44126 60225
1044

2
 ع�ا� پورکريم44444:44

20

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

56

ک�� 110 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

00
نرم افزارهاي پيشرفته

و کاربردي

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 110 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

6هر دو124441:444442:44126 60221
1044

2
 ع�ا� پورکريم44444:44

20

)625( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

53

ک�� 110 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

34 رياضي گسسته

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 110 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

3هر دو2442:4444:44043 343440
1044

2
444:44

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

54

)6034( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

10

ک�� 511 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

50 زبان تخصصي

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 511 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

10هر دو244442:444444:44200 603410
1044

2
 مسعود حق شنا�44444:44

51

)660( کارشناسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

20

ک�� 511 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

30
کارگاه گرافيک رايانه

0

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 511 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو1241:4440:44000 635410
1044

2
 نسرين رشاد444:44

52

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

11

ک�� 511 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

06

کاربرد کامپيوتر در

ش�که هاي انت�ال و

توزيع

سه شن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 511 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو244442:444444:44002 660440
1044

2
44444:44

 دکترمي�د �الب

حسامي آذر



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

55
)616( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
50

ک�� 511 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

30 م�اني الکترونيک

سه شن�ه 11:44 - 15:44

ک�� 511 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو2442:4444:44002 340411
1044

2
444:44

 دکترمي�د �الب

حسامي آذر

51)620( کارشناسي )حسابداري(50
ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
04 اصول حسابداري 2

سه شن�ه 16:44 - 24:44

ک�� 212 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

13هر دو0440:4444:44000 640454
1044

2
 سارا آذرکمان444:44

53
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
02

ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
35 تحليل سازه هاي 1

سه شن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 212 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

2هر دو544445:444444:44033 63120
1044

2
44444:44

 مهند� پيام شيخ

محمدي

54)620( کارشناسي )حسابداري(56
ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
10

مديريت توليد

وعمليات

سه شن�ه 15:44 - 16:44

ک�� 212 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

56هر دو5445:4444:44001 640420
1044

2
 آهن� گ�بي444:44

50

)610( کارداني پيوسته

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

01

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

00 زبان فني

سه شن�ه 13:44 - 10:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو244442:444444:44066 340424
1044

2
 احمد  کريميان44444:44

50

)610( کارداني پيوسته

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

50

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

06
کارگاه اسکلت فلزي و

جوشکاري

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو414444:444445:44335 340450
1044

2
 سيامند محمدکريمي44444:44

50
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
31

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

50
نحوه اجراي تاسيسات

مکانيکي ساختمان

سه شن�ه 14:44 - 12:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

16هر دو244442:444444:44335 634454
1044

2
 سيامند محمدکريمي44444:44

04
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
34

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

01
نحوه اجراي تاسيسات

برقي ساختمان

سه شن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

10هر دو244442:444444:44335 634420
1044

2
 سيامند محمدکريمي44444:44

01
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
00

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

50 ايمني کارگاه

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

10هر دو2442:4444:44335 634455
1044

2
 سيامند محمدکريمي444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

02
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
05

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

31 تکنولوژي بتن

سه شن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 011 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو244442:444444:44335 63121
1044

2
 سيامند محمدکريمي44444:44

05
)636( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
53ک�� مجازي 55 اصول سرپرستي

سه شن�ه 15:44 - 13:44

ک�� مجازي **
24هر دو244442:444444:44042 600450

1044

2
 مسعود بدري44444:44

00
)665( کارداني پيوسته )گرافيک

- گرافيک(
13ک�� مجازي 1 کارآفريني و پروژه

سه شن�ه 14:44 - 15:44

ک�� مجازي **
04هر دو2142:4441:44042 665455

1044

2
 مسعود بدري444:44

03
)636( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
4ک�� مجازي 1 معار� اس�مي 1

سه شن�ه 40:44 - 14:44

ک�� مجازي **
04هر دو2442:4444:44131 600444

1044

2
 امير ع�دالهي444:44

06
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
31ک�� مجازي 53

آزمايشگاه فيزيک

1)حرارت و مکانيک(

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� مجازي **
0هر دو414444:444441:44123 63110

1044

2
 سليمان معروفي44444:44

00

)6034( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

00مجازي1
فيزيک عمومي و

آزمايشگاه

سه شن�ه 10:44 - 24:44

مجازي **
6هر دو2142:4442:44022 603440

1044

2
 مژگان قزلي444:44

00
)6314( کارشناسي )مهندسي

عمران(
31مجازي0

فيزيک 1)حرارت و

مکانيک(

سه شن�ه 10:44 - 10:44

مجازي **
0هر دو544445:444444:44123 63116

1044

2
 سليمان معروفي44444:44

50سامانه مجازي00)6044( کارشناسي )ح�وق(00 اصول ف�ه )2(
سه شن�ه 16:44 - 10:44

سامانه مجازي **
16هر دو244442:444444:44611 604420

1044

2
 مسيح لساني44444:44

04سامانه مجازي33)6044( کارشناسي )ح�وق(34 متون ف�ه )5(
سه شن�ه 10:44 - 24:44

سامانه مجازي **
13هر دو244442:444444:44611 604454

1044

2
 مسيح لساني44444:44

31
)622( کارشناسي ناپيوسته

)علمي - کاربردي حسابداري(
00

ک�� 012 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
50 امور مالي بين المللي

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 012 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

21هر دو244442:444444:44060 645441
1044

2
 جمال زهرا44444:44

32

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

20
ک�� 012 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
56

�رح آزمايشات

کشاورزي

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 012 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

10هر دو214442:444442:44042 600411
1044

2
 دياکو عزيزي44444:44

35

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

20
ک�� 012 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
00 ماشين هاي کشاورزي

سه شن�ه 11:44 - 10:44

ک�� 012 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو214442:444442:44042 600413
1044

2
 دياکو عزيزي44444:44

30

)6004( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

0
ک�� 012 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
00 جانور شناسي

سه شن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 012 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو214442:444442:44042 600446
1044

2
 دياکو عزيزي44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

00)6044( کارشناسي )ح�وق(33
ک�� 015 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
50

متون ح�وقي )1( به

زبان خارجي

سه شن�ه 16:44 - 10:44

ک�� 015 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

10هر دو2442:4444:44642 604406
1044

2
 سليمان عليزاده منگور444:44

03)6044( کارشناسي )ح�وق(36
ک�� 015 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
50 پزشکي قانوني

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 015 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

10هر دو2442:4444:44642 604465
1044

2
 سليمان عليزاده منگور444:44

30

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

50
ک�� 015 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
00

مدل رقومي زمين

MTD

سه شن�ه 11:44 - 15:44

ک�� 015 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

6هر دو114441:444441:4400104 60224
1044

2
 سامرند مت�ي44444:44

30

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

50
ک�� 015 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
30

ن�شه سازي عددي و

اتوکد

سه شن�ه 40:44 - 11:44

ک�� 015 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

1هر دو124441:444442:4400104 60210
1044

2
 سامرند مت�ي44444:44

30

)6024( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

50
ک�� 015 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
35

م�اني شهرسازي و

برنامه ريزي شهري

سه شن�ه 10:44 - 16:44

ک�� 015 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

2هر دو244442:444444:4400104 60213
1044

2
 سامرند مت�ي44444:44

64

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

22

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

00
�راحي و توسعه ش�که

هاي توزيع و پروژه

سه شن�ه 10:44 - 24:44

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

6هر دو214442:444445:44640 660425
1044

2
 سينا اميري44444:44

61

)6604( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�که هاي انت�ال و توزيع(

51

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

34 فشار قوي و عاي�ها

سه شن�ه 13:44 - 10:44

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

3هر دو244442:444444:44640 660410
1044

2
 سينا اميري44444:44

62
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
32

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

34 م�ررات ملي ساختمان

سه شن�ه 14:44 - 12:44

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

3هر دو244442:444444:44340 634410
1044

2
 حامد سلطاني44444:44

65

)610( کارداني پيوسته

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

00

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

00 متره و برآورد

سه شن�ه 12:44 - 10:44

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو114441:444445:44340 340420
1044

2
 حامد سلطاني44444:44

60
)630( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي اجرايي عمران(
35

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

00
روشهاي تعمير و

نگهداري ساختمان

سه شن�ه 40:44 - 14:44

ک�� 010 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

11هر دو244442:444444:44340 634452
1044

2
 حامد سلطاني44444:44



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

63
)6604( کارشناسي ناپيوسته

)علوم ورزشي(
50

ک�� 013 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
00

يادگيري و اجراي

مهارتهاي حرکتي )2(

سه شن�ه 13:44 - 10:44

ک�� 013 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو2442:4444:44610 660421
1044

2
 منصور با�ور444:44

66
)633( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
10

ک�� 013 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
31 اصول مربيگري

سه شن�ه 15:44 - 13:44

ک�� 013 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو244442:444444:44610 600421
1044

2
 منصور با�ور44444:44

60
)633( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
20

ک�� 013 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
31

اصول و م�اني تربيت

بدني

سه شن�ه 10:44 - 10:44

ک�� 013 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو244442:444444:44540 600411
1044

2
 نگين رحيمي44444:44

602006 12055120:4460:44060 444:44


