
تاریخ چاپ : /02/00/004
ساعت چاپ : 0/: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
)516( کارداني پيوسته

)حسابداري(
84

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

84
کاربرد کامپيوتر در

حسابداري 2

���ه ����1 � ���12 ک��

111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

7هر دو532���8������1���11 8�7��8
18��

2
 پدرام خسروي��������

2
)516( کارداني پيوسته

)حسابداري(
84

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

62
کاربرد کامپيوتر در

حسابداري 3

���ه ���12 � ���18 ک��

111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

3هر دو532���8������1���11 8�7��6
18��

2
 پدرام خسروي��������

3

)558( کار��اسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک � تصوير

سازي(

22

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

63
کارگاه گرافيک رايانه

2

���ه ���15 � ���14 ک��

111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو844���8����1�12 563�15
18��

2
 نسرين ر�اد������

8

)558( کار��اسي ناپيوسته

)علمي کاربردي گرافيک � تصوير

سازي(

24

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

63
کارگاه تصوير متحرک

)انيميشن(

���ه ���14 � ����2 ک��

111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو844���2����1�11 563�35
18��

2
 نسرين ر�اد������

6

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

4

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

68
مساب�ات و اردوهاي

ورز�ي

���ه ���18 � ���15 ک��

111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو518����������2����2 557�16
18��

2
 چيمن عليارنژاد��������

5
)516( کارداني پيوسته

)حسابداري(
8�

ک�� 312 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

68 سرپرستي سازمان

���ه ���14 � ����2 ک��

312 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو124����������2����2 8�7��5
18��

2
 مولود دي�دوست��������

7

)517( کارداني پيوسته

)ساختمان �کارهاي عمومي

ساختمان(

32

ک�� 312 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

33
آزمايشگاه بتون و ساير

مصالح

���ه ���16 � ���15 ک��

312 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

22هر دو726���3����������1� 6�4�37
18��

2
 فايق مصطفي نژاد��������

4

)517( کارداني پيوسته

)ساختمان �کارهاي عمومي

ساختمان(

31

ک�� 312 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

33
آزمايشگاه مکانيک

خاک

���ه ���18 � ���16 ک��

312 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

22هر دو726���3����������1� 6�4�26
18��

2
 فايق مصطفي نژاد��������

4
)�561( کار��اسي )مه�دسي

عمران(
33

ک�� 312 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

86
مصالح ساختماني و

آزمايشگاه

���ه ���15 � ���14 ک��

312 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

�1هر دو726���1������1���11 5612�
18��

2
 فايق مصطفي نژاد��������

1�
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
14

کارگاه برق)با

پروژکتور(
63

آزمايشگاه الکترونيک

ص�عتي

���ه ���11 � ���12 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
2هر دو2�4���3����������1� 584�18

18��

2
 مسعود بدري��������



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

11
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
23

کارگاه برق)با

پروژکتور(
62 الکترونيک ص�عتي

���ه ���4� � ���11 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
3هر دو2�4����������3����3 584�13

18��

2
 مسعود بدري��������

12
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
22

کارگاه برق)با

پروژکتور(
63

آزمايشگاه ما�ين هاي

الکتريکي 2

���ه ���13 � ���18 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
2هر دو133���3����������1� 584�27

18��

2
 کارزان مازوجي��������

13
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
11

کارگاه برق)با

پروژکتور(
34 کارگاه مدار فرمان

���ه ���14 � ���14 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
17هر دو133���8����������1� 584�38

18��

2
 کارزان مازوجي��������

18
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
26

کارگاه برق)با

پروژکتور(
68 کارگاه سيم پيچي 2

���ه ���12 � ���13 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
1هر دو133���8����������1� 584�35

18��

2
 کارزان مازوجي��������

16
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
1�

کارگاه برق)با

پروژکتور(
34 کارگاه سيم پيچي 1

���ه ���17 � ���14 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
17هر دو133���8����������1� 584�36

18��

2
 کارزان مازوجي��������

15
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
18

کارگاه برق)با

پروژکتور(
34

آزمايشگاه ما�ين هاي

الکتريکي 1

���ه ���14 � ����2 کارگاه

برق)با پروژکتور( **
15هر دو133���3������1� 584�25

18��

2
 کارزان مازوجي������

17

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

81استخر بهمن12 ��ا )1(
���ه ���18 � ���15 استخر

بهمن **
18مرد415���2����������2� 557�26

18��

2
 کاوه بتوراک��������

14

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

34استخر بهمن18 ��ا )2(
���ه ���15 � ���14 استخر

بهمن **
15مرد415���2����������2� 557�25

18��

2
 کاوه بتوراک��������

14

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

66استخر بهمن11 ��ا )1(
���ه ���4� � ����1 استخر

بهمن **
�زن4�3���2����������2� 557�26

18��

2
 نگين رحيمي��������

2�

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

88استخر بهمن13 ��ا )2(
���ه ����1 � ���12 استخر

بهمن **
11زن4�3���2����������2� 557�25

18��

2
 نگين رحيمي��������

1)��57( کار��اسي )ح�وق(21
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
85 م�دمه علم ح�وق

���ه ����1 � ���12 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
4هر دو138����������2����2 57��1�

18��

2
 �ه� ابراهيمي��������

81)��57( کار��اسي )ح�وق(22
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
82

ح�وق مدني )2( اموال

و مالکيت

���ه ���15 � ���14 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
13هر دو138����������2����2 57��35

18��

2
 �ه� ابراهيمي��������



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

8)��57( کار��اسي )ح�وق(23
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
85

ح�وق مدني )1(

ا�خاص و حمايت از

محجورين

���ه ���4� � ����1 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
4هر دو138����������1����1 57��13

18��

2
 �ه� ابراهيمي��������

�8)��57( کار��اسي )ح�وق(28
ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
81 عربي

���ه ���14 � ����2 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
18هر دو453����������1����1 57��16

18��

2
 س�ور خيا�ي��������

26
)�573( کار��اسي )علوم

تربيتي(
86

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
86 م�اني مديريت اس�مي

���ه ���12 � ���18 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
�1هر دو�42����������2����2 5735�

18��

2
 محسن ف�ه �يخي��������

25
)�573( کار��اسي )علوم

تربيتي(
67

ک�� 112 ���ه

اول)پروژکتور(
87

مشاوره تحصيلي و

�غلي

���ه ���18 � ���15 ک��

112 ���ه اول)پروژکتور( **
4هر دو�42����������2����2 57387

18��

2
 محسن ف�ه �يخي��������

27
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
14

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

63
ما�ين هاي الکتريکي

مخصوص

���ه ���18 � ���15 ک��

113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو4�5����������2����2 584�24
18��

2
 سي�ا اميري��������

24

)�554( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي برق _

��که هاي انت�ال و توزيع(

13

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

85
تاسيسات الکتريکي و

پروژه

���ه ���15 � ���14 ک��

113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

4هر دو4�5���3������2���21 554�12
18��

2
 سي�ا اميري��������

24

)�554( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي برق _

��که هاي انت�ال و توزيع(

4

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

85 کارگاه تخصصي تابلو

���ه ���14 � ����2 ک��

113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

4هر دو4�5���3����������1� 554�26
18��

2
 سي�ا اميري��������

�6)528( کار��اسي )حسابداري(�3
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
82 حسابرسي 1

���ه ���17 � ����2 ک��

313 ���ه سوم)با پروژکتور(

**

13هر دو127��������3��3 5�4�34
18��

2
 فرزاد سميعي������

87)528( کار��اسي )حسابداري(31
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
84

زبان تخصصي

حسابداري 1

���ه ���16 � ���17 ک��

313 ���ه سوم)با پروژکتور(

**

5هر دو127��������2��2 5�4�88
18��

2
 فرزاد سميعي������

32
)�573( کار��اسي )علوم

تربيتي(
82

ک�� 118 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

81 روان ��اسي س�مت

���ه ���18 � ���15 ک��

118 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

18هر دو134����������2����2 57384
18��

2
 �ي�ن هدايتي��������

33
)516( کارداني پيوسته

)حسابداري(
6�

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

61 حسابداري مالي 

���ه ���16 � ���17 ک��

311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

8هر دو478����������3����3 8�7�1�
18��

2
 سارا آذرکمان��������

38
)516( کارداني پيوسته

)حسابداري(
81

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

88
حسابداري �رکت

هاي 1

���ه ���17 � ����2 ک��

311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو478��������3��3 8�7��4
18��

2
 سارا آذرکمان������



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

36
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
7

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

34 الکترونيک عمومي

���ه ����1 � ���13 ک��

311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

15هر دو472��������3��3 584�11
18��

2
������

 دکترمي�د �ال�

حسامي آذر

35
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
2�

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

63
آزمايشگاه الکترونيک

عمومي

���ه ���13 � ���18 ک��

311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو472���3����������1� 584�12
18��

2
��������

 دکترمي�د �ال�

حسامي آذر

37
)�562( کار��اسي )آموزش

زبان انگليسي(
68

ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
6�

تهيه مطال� درسي

راه�مايي

���ه ���15 � ���14 ک��

212 ���ه دوم)با پروژکتور(

**

6هر دو223����������2����2 56288
18��

2
 اميد احمدي��������

34
)�562( کار��اسي )آموزش

زبان انگليسي(
64

ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
6�

تهيه مطال� کمک

آموز�ي

���ه ���14 � ����2 ک��

212 ���ه دوم)با پروژکتور(

**

6هر دو223����������2����2 56285
18��

2
 اميد احمدي��������

63)528( کار��اسي )حسابداري(34
ک�� 212 ���ه

دوم)با پروژکتور(
85 پژوهش عملياتي 2

���ه ���13 � ���15 ک��

212 ���ه دوم)با پروژکتور(

**

4هر دو441����������3����3 5�4�84
18��

2
 آه�� گ�بي��������

8�

)�574( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي کشاورزي� گياه

پز�کي(

22

ک�� 811 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

85

فيزيولوژي نرمت�ان و

مهره داران زيان آور

کشاورزي

���ه ���17 � ����2 ک��

811 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

4هر دو244����������3���11 574�26
18��

2
 مسعود حق ��ا���������

81

)�574( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي کشاورزي� گياه

پز�کي(

27

ک�� 811 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

84 آبياري عمومي

���ه ���18 � ���17 ک��

811 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

7هر دو823���2������2���21 574�13
18��

2
 علي �هاب پور��������

82
)568( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي اجرايي عمران(
5�

ک�� 811 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

88 ساختمان هاي فو�دي

���ه ���11 � ���18 ک��

811 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو455����������3����3 56��2�
18��

2
 احمد  کريميان��������

83
)568( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي اجرايي عمران(
64

ک�� 811 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

88
ساختمان هاي بتن

آرمه

���ه ���4� � ���11 ک��

811 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو455����������3����3 56��14
18��

2
 احمد  کريميان��������

88
)565( کارداني پيوسته

)الکتروتک�يک�برق ص�عتي(
3ک�� مجازي 5

اخ�ق و تربيت

اس�مي

���ه ���4� � ����1 ک��

مجازي **
72هر دو2�6��������2��2 584��1

18��

2
������

 مريم اسمعيلي زمان

آباد

86

)�557( کار��اسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورز�ي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

83ک�� مجازي 6 ت�ظيم خانواده
���ه ���12 � ���18 ک��

مجازي **
12هر دو2�6����������1����1 557��8

18��

2
��������

 مريم اسمعيلي زمان

آباد



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

85

)�554( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي برق _

��که هاي انت�ال و توزيع(

8ک�� مجازي 2
متون اس�مي )آموزش

زبان عربي(

���ه ����1 � ���12 ک��

مجازي **
65هر دو2�6��������2��2 554��3

18��

2
������

 مريم اسمعيلي زمان

آباد

87

)�554( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي برق _

��که هاي انت�ال و توزيع(

15ک�� مجازي 6
آمار و احتما�ت

مه�دسي

���ه ���17 � ����2 ک��

مجازي **
34هر دو6�7��������3��3 554��5

18��

2
������

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

84

)�554( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي برق _

��که هاي انت�ال و توزيع(

86ک�� مجازي 5 رياضيات مه�دسي
���ه ���18 � ���17 ک��

مجازي **
�1هر دو6�7����������3����3 554��6

18��

2
��������

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

84
)�561( کار��اسي )مه�دسي

عمران(
37مجازي32 معاد�ت ديفرانسيل

���ه ���12 � ���18 مجازي

**
14هر دو6�7����������3����3 56112

18��

2
��������

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

6�

)517( کارداني پيوسته

)ساختمان �کارهاي عمومي

ساختمان(

32مجازي7
آزمايشگاه فيزيک

حرارات

���ه ���14 � ����2 مجازي

**
23هر دو422���2����������1� 6�4�25

18��

2
 مژگان قزلي��������

61

)517( کارداني پيوسته

)ساختمان �کارهاي عمومي

ساختمان(

32مجازي24 فيزيک حرارت
���ه ���17 � ���14 مجازي

**
23هر دو422����������2����2 6�4�14

18��

2
 مژگان قزلي��������

62
)�573( کار��اسي )علوم

تربيتي(
88

ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
86 کارآفري�ي آموز�ي

���ه ���15 � ���14 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

�1هر دو464����������2����2 57351
18��

2
 حسين جهان بين��������

63
)�573( کار��اسي )علوم

تربيتي(
6�

ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
27 تربيت رسانه اي

���ه ���14 � ����2 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

24هر دو464����������2����2 57362
18��

2
 حسين جهان بين��������

68

)�572( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي ن�شه

برداري(

85
ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
84 کاداستر

���ه ����1 � ���12 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

7هر دو�4818����������2����2 57214
18��

2
 سامرند مت�ي��������

66

)�572( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي ن�شه

برداري(

87
ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
87 ن�شه برداري کاربردي

���ه ���12 � ���18 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

4هر دو�4818���1������1���11 57227
18��

2
 سامرند مت�ي��������

65

)�572( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي تک�ولوژي ن�شه

برداري(

86
ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
84 زبان تخصصي

���ه ���4� � ����1 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

7هر دو�4818����������2����2 57224
18��

2
 سامرند مت�ي��������



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

67
)�561( کار��اسي )مه�دسي

عمران(
37

ک�� 812 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
61

ن�شه برداري 1 و

عمليات

���ه ���18 � ���15 ک��

812 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

8هر دو�4818���1������1���11 56114
18��

2
 سامرند مت�ي��������

64
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
4

ک�� 813 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
61 �راحي معماري )3(

���ه ���4� � ���12 ک��

813 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

8هر دو�61���3������1���13 57822
18��

2
 اميد محمدي��������

64
)�561( کار��اسي )مه�دسي

عمران(
38

ک�� 813 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
88

�راحي معماري و

�هرسازي

���ه ���18 � ���15 ک��

813 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

11هر دو�61����������2����2 56123
18��

2
 اميد محمدي��������

5�
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
1�

ک�� 813 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
61

آ��ائي با معماري

معاصر

���ه ���12 � ���18 ک��

813 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

8هر دو�61����������2����2 57811
18��

2
 اميد محمدي��������

51
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
6

ک�� 813 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
68 �راحي معماري )2(

���ه ���15 � ����2 ک��

813 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

1هر دو�61���3������1���13 57821
18��

2
 اميد محمدي��������

52
)�562( کار��اسي )آموزش

زبان انگليسي(
34

ک�� 818 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

66 درآمدي برادبيات )1(

���ه ���14 � ����2 ک��

818 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

�هر دو�84����������2����2 56233
18��

2
��������

 دکتر آرش �هابي

ده�کري

53
)�562( کار��اسي )آموزش

زبان انگليسي(
38

ک�� 818 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

68 نامه نگاري

���ه ���18 � ���15 ک��

818 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو�84����������2����2 56231
18��

2
��������

 دکتر آرش �هابي

ده�کري

58
)�562( کار��اسي )آموزش

زبان انگليسي(
35

ک�� 818 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

84 مکالمه موضوعي

���ه ���15 � ���14 ک��

818 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

7هر دو�84����������2����2 56227
18��

2
��������

 دکتر آرش �هابي

ده�کري

56
)�561( کار��اسي )مه�دسي

عمران(
3�

ک�� 818 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

81 استاتيک

���ه ���4� � ���11 ک��

818 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

18هر دو466����������3����3 56128
18��

2
��������

 مه�د� پيام �يخ

محمدي

55

)517( کارداني پيوسته

)ساختمان �کارهاي عمومي

ساختمان(

35

ک�� 818 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

21 م�اومت مصالح

���ه ���11 � ���18 ک��

818 ���ه چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

38هر دو466��������3��3 6�4�12
18��

2
������

 مه�د� پيام �يخ

محمدي

57
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
26

ک�� 816 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
84 سازه هاي بتوني

���ه ���14 � ����2 ک��

816 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

5هر دو4�6����������2����2 57818
18��

2
 سردار مو�ني��������



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

54
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
16

ک�� 816 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
68 زبان تخصصي

���ه ���15 � ���14 ک��

816 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

1هر دو4�6����������2����2 5782�
18��

2
 سردار مو�ني��������

54
)�578( کار��اسي ناپيوسته

)علمي � کاربردي معماري(
18

ک�� 816 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
62

رو�هاي �راحي و

توليد ص�عتي

���ه ���18 � ���15 ک��

816 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

3هر دو4�6����������2����2 57815
18��

2
 سردار مو�ني��������

7�

)�574( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي کشاورزي� گياه

پز�کي(

28
ک�� 816 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
84

آفات گياهان

س�زي،جاليز، زي�تي

وج�گلي

���ه ���11 � ���18 ک��

816 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

7هر دو1�8���2������2���21 574�23
18��

2
 داود نهارده��������

71

)�574( کار��اسي ناپيوسته

)مه�دسي کشاورزي� گياه

پز�کي(

25
ک�� 816 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
83

بيماريهاي مهم

گياهان س�زي،جاليز،

زي�تي و ج�گلي

���ه ���4� � ���11 ک��

816 ���ه چهارم)با پروژکتور(

**

12هر دو1�8���2����2�21 574�28
18��

2
 داود نهارده������

723133 11234118���76���747 ������


