
تاریخ چاپ : /02/00/004
ساعت چاپ : 1/: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
)0776( کارشناسي ناپيوسته

)مديريت بازرگاني(
11

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

14 مديريت استراتژيک

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

16هر دو366663:666666:66103 00717
1166

0
66666:66

 دکتر محمود احمدي

آذر

0
)0416( کارشناسي )مهندسي

عمران(
0

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

41
زمين شناسي

مهندسي

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو066660:666666:66087 04134
1166

0
 هيرو اس�مي66666:66

3
)0776( کارشناسي ناپيوسته

)مديريت بازرگاني(
31

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

16 بازرگاني بين المللي

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو366663:666666:66168 00706
1166

0
 جمال روشن زاده66666:66

1
)0366( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )مديريت آموزشي(
0

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

34
اصول برنامه ريزي

آموزشي

چهارشن�ه 10:66 - 11:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

06هر دو0660:6666:66816 063666
1166

0
666:66

 دکترحسن محمدامين

زاده

4
)003( کارداني پيوسته )گرافيک

- گرافيک(
16

آتليه 1 )بدون

پروژکتور(���ه بنجم
41 ترسيمات هندسي

چهارشن�ه 11:66 - 10:66

آتليه 1 )بدون پروژکتور(���ه

بنجم **

1هر دو1161:6660:66197 003607
1166

0
 فائزه عزيزي666:66

0
)010( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
19

ک�� 310 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

19 زبان فني

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 310 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

0هر دو0660:6666:66131 467613
1166

0
 مسعود برخان666:66

7
)010( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
13

ک�� 310 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

44
برنامه نويسي م�تني بر

وب

چهارشن�ه 10:66 - 11:66

ک�� 310 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

6هر دو1161:6663:66131 467608
1166

0
 مسعود برخان666:66

8
)010( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
11

ک�� 310 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

11
ذخيره و بازيابي

ا��عات

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 310 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو3663:6666:66981 467604
1166

0
 يونس رحماني666:66

14)001( کارشناسي )حسابداري(9

ک�� 310 ���ه

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

36 حسابرسي 0

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 310 ���ه سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

04هر دو3663:6666:66908 069616
1166

0
 جمال زهرا666:66

19)001( کارشناسي )حسابداري(16
ک�� 011 ���ه

دوم )بدون پروژکتور(
46 مديريت مالي 1

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 011 ���ه دوم )بدون

پروژکتور( **

4هر دو3663:6666:66134 069617
1166

0
 سيدحسين م�تدر666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

11

)003( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

17

ک�� 661

زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور(

11 زبان تخصصي نرم افزار

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 661 زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور( **

11هر دو3663:6666:66981 464616
1166

0
 يونس رحماني666:66

10

)0786( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

0

ک�� 661

زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور(

18 شيمي آلي

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 661 زيرهمکف)سايت

بدون پروژکتور( **

7هر دو016660:666660:66704 078668
1166

0
 سوما کريمي66666:66

13
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
16

ک�� 110 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

40
زبانشناسي م�ابله اي و

تحليل خطاها

چهارشن�ه 11:66 - 10:66

ک�� 110 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

3هر دو066660:666666:66186 04031
1166

0
66666:66

 دکتر آرش شهابي

ده�کري

11
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
19

ک�� 110 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

41
بررسي کتابهاي درسي

راهنمايي

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

ک�� 110 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

1هر دو066660:666666:66186 04017
1166

0
66666:66

 دکتر آرش شهابي

ده�کري

14
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
11

ک�� 110 ���ه

چهارم)بدون

پروژکتور(

44 م�اله نويسي

چهارشن�ه 10:66 - 18:66

ک�� 110 ���ه چهارم)بدون

پروژکتور( **

6هر دو066660:666666:66186 04011
1166

0
66666:66

 دکتر آرش شهابي

ده�کري

10
)0776( کارشناسي ناپيوسته

)مديريت بازرگاني(
30

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور(
11

سازمانهاي پولي و

مالي بين المللي

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور( **

11هر دو366663:666666:6696174604 00719
1166

0
 ْئاسو اسماعيل پور66666:66

17
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
19

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور(
34

م�اني امورمالي و

تنظيم بودجه در

آموزش و پرورش

چهارشن�ه 10:66 - 11:66

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور( **

06هر دو066660:666666:6696174604 07308
1166

0
 ْئاسو اسماعيل پور66666:66

37)001( کارشناسي )حسابداري(18
ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور(
31

ماليه عمومي و خط

مشي مالي دولتها

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور( **

01هر دو3663:6666:6696174604 069601
1166

0
 ْئاسو اسماعيل پور666:66

34)001( کارشناسي )حسابداري(19
ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور(
10

رشد و توسعه

اقتصادي و برنامه

ريزي

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 110 ���ه

اول)پروژکتور( **

39هر دو3663:6666:6696174604 069641
1166

0
 ْئاسو اسماعيل پور666:66

06

)003( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

16

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

39
آزمايشگاه معماري

کامپيوتر

چهارشن�ه 13:66 - 11:66

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

10هر دو6166:6663:66981 464617
1166

0
 يونس رحماني666:66

01

)003( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

39

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

16 معماري کامپيوتر

چهارشن�ه 11:66 - 13:66

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو0660:6666:66981 464610
1166

0
 يونس رحماني666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

00

)0746( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

10

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

34
ماشين هاي تهيه

زمين و کاشت

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

06هر دو1161:6661:66760 074604
1166

0
 دياکو عزيزي666:66

03

)0746( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

4

ک�� 113 ���ه

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

16
ماشين هاي داشت و

برداشت

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 113 ���ه اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو106661:666660:66760 074600
1166

0
 دياکو عزيزي66666:66

11)001( کارشناسي )حسابداري(01
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
36 حسابداري صنعتي3

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

04هر دو3663:6666:66971 069638
1166

0
 سارا آذرکمان666:66

18)001( کارشناسي )حسابداري(04
ک�� 313 ���ه

سوم)با پروژکتور(
10 حسابداري صنعتي 0

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 313 ���ه سوم)با

پروژکتور( **

9هر دو3663:6666:66101 069637
1166

0
 بهاره توکمه چي666:66

73)0766( کارشناسي )ح�وق(00

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

37 کار تح�ي�ي )1(

چهارشن�ه 16:66 - 11:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

18هر دو1661:6666:66131 076646
1166

0
 شه� ابراهيمي666:66

14)0766( کارشناسي )ح�وق(07

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

13 ح�وق بانکي

چهارشن�ه 11:66 - 14:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

10هر دو166661:666666:66131 076608
1166

0
 شه� ابراهيمي66666:66

46)0766( کارشناسي )ح�وق(08

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

16
ح�وق تجارت )3(

اسناد تجاري

چهارشن�ه 68:66 - 16:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

14هر دو066660:666666:66131 076631
1166

0
 شه� ابراهيمي66666:66

8)001( کارشناسي )حسابداري(09

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

06
ح�وق تجارت

)بازرگاني(

چهارشن�ه 11:66 - 11:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

34هر دو0160:6660:66131 069603
1166

0
 شه� ابراهيمي666:66

36
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
34

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

07 ادبيات کودکان

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

08هر دو066660:666666:66948 07304
1166

0
 حسين جهان بين66666:66

49)0766( کارشناسي )ح�وق(31

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

41 ح�وق اداري )1(

چهارشن�ه 17:66 - 18:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

1هر دو066660:666666:66060 076601
1166

0
 سليمان عليزاده منگور66666:66

36)0766( کارشناسي )ح�وق(30

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

11 ح�وق بيمه

چهارشن�ه 14:66 - 10:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

11هر دو166661:666666:66060 076607
1166

0
 سليمان عليزاده منگور66666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

13)0766( کارشناسي )ح�وق(33

ک�� 111 ���ه

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

11 ح�وق ث�ت

چهارشن�ه 10:66 - 17:66

ک�� 111 ���ه اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

11هر دو166661:666666:66060 076600
1166

0
 سليمان عليزاده منگور66666:66

11)001( کارشناسي )حسابداري(31

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

10
م�اني و کاربرد

کامپيوتر در مديريت

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

9هر دو0160:6660:66913 069601
1166

0
 سامرند خوش�خت666:66

34
)0776( کارشناسي ناپيوسته

)مديريت بازرگاني(
39

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

11
سيستم هاي ا��عاتي

مديريت

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو366663:666666:66981 00700
1166

0
 آهن� گ�بي66666:66

30
)0776( کارشناسي ناپيوسته

)مديريت بازرگاني(
34

ک�� 311 ���ه

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

39
زبان تخصصي مديريت

3و1

چهارشن�ه 10:66 - 11:66

ک�� 311 ���ه سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

10هر دو066660:666666:66981 00701
1166

0
 آهن� گ�بي66666:66

37
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
09

ک�� 010 ���ه

دوم)با پروژکتور(
17 آوا شناسي

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

ک�� 010 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

8هر دو066660:666666:66003 04017
1166

0
 اميد احمدي66666:66

4)001( کارشناسي )حسابداري(38
ک�� 010 ���ه

دوم)با پروژکتور(
39 اصول حسابداري 1

چهارشن�ه 11:66 - 18:66

ک�� 010 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

10هر دو166661:666666:66100 069609
1166

0
 نسرين اسماعيل پور66666:66

39
)040( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
10

ک�� 010 ���ه

دوم)با پروژکتور(
38 مکانيک کاربردي

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 010 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

17هر دو0660:6666:66970 018603
1166

0
666:66

 دکترمي�د �ال�

حسامي آذر

16
)010( کارداني پيوسته )نرم افزار

کامپيوتر(
30

ک�� 010 ���ه

دوم)با پروژکتور(
18

کارگاه م�اني

الکترونيک

چهارشن�ه 10:66 - 13:66

ک�� 010 ���ه دوم)با

پروژکتور( **

7هر دو6166:6661:66970 467610
1166

0
666:66

 دکترمي�د �ال�

حسامي آذر

11

)0706( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

11

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

43
عمليات ژئودزي

ماهواره اي

چهارشن�ه 10:66 - 13:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو616666:666661:6691116 07000
1166

0
 سامرند مت�ي66666:66

10

)0706( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

10

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

40 ژئودزي ماهواره اي

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

3هر دو066660:666666:6691116 07004
1166

0
 سامرند مت�ي66666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

13

)0706( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي تکنولوژي ن�شه

برداري(

16

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

19 SIG کاربردهاي

چهارشن�ه 68:66 - 16:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو066660:666666:6691116 07019
1166

0
 سامرند مت�ي66666:66

11
)0366( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )مديريت آموزشي(
10

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

39
فلسفه مديريت

آموزشي

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

10هر دو366663:666666:66816 036660
1166

0
66666:66

 دکترحسن محمدامين

زاده

14
)0366( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )مديريت آموزشي(
1

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

34
نظارت وراهنمائي

آموزشي

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

06هر دو3663:6666:66816 036668
1166

0
666:66

 دکترحسن محمدامين

زاده

10
)044( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
43سالن حجاب36 بازيهاي پرورشي

چهارشن�ه 10:66 سالن

حجاب **
0زن616666:666660:66018 019600

1166

0
 نرمين قهرماني66666:66

17
)044( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
43سالن حجاب33 والي�ال 3

چهارشن�ه 10:66 - 13:66

سالن حجاب **
0زن6166:6661:66018 019633

1166

0
 نرمين قهرماني666:66

18
)044( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
40سالن حجاب34 هندبال 3

چهارشن�ه 69:66 - 16:66

سالن حجاب **
3زن6166:6661:66017 019634

1166

0
 نوشين مدرسي666:66

19

)0076( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

17سالن حجاب03 دو و ميداني )0(
چهارشن�ه 16:66 سالن

حجاب **
8زن606666:666660:66017 007608

1166

0
 نوشين مدرسي66666:66

46
)044( کارداني پيوسته )تربيت

بدني - تربيت بدني(
40سالن حجاب37 بسکت�ال 0

چهارشن�ه 68:66 - 69:66

سالن حجاب **
3زن616666:666661:66017 019630

1166

0
 نوشين مدرسي66666:66

41

)0076( کارشناسي ناپيوسته

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنامه ريزي

تربيت بدني(

40سالن حجاب0 دو و ميداني )1(
چهارشن�ه 16:66 - 10:66

سالن حجاب **
3زن606666:666660:66017 007607

1166

0
 نوشين مدرسي66666:66

40
)014( کارداني پيوسته

)حسابداري(
6ک�� مجازي 3 رياضي عمومي 0

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� مجازي **
86هر دو3663:6666:66844 160618

1166

0
666:66

 مهند� پيام شيخ

محمدي

43
)040( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
18ک�� مجازي 0 رياضي پيش

چهارشن�ه 68:66 - 11:66

ک�� مجازي **
7هر دو366663:666666:66844 018606

1166

0
66666:66

 مهند� پيام شيخ

محمدي

41
)014( کارداني پيوسته

)حسابداري(
09ک�� مجازي 0 رياضي عمومي 1

چهارشن�ه 11:66 - 11:66

ک�� مجازي **
00هر دو3663:6666:66844 160614

1166

0
666:66

 مهند� پيام شيخ

محمدي



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

44
)0416( کارشناسي )مهندسي

عمران(
34ک�� مجازي 4 رياضي عمومي )1(

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� مجازي **
06هر دو366663:666666:66764 04116

1166

0
66666:66

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

40
)047( کارداني پيوسته )مکانيک

خودرو - مکانيک خودرو(
14مجازي1 زبان پيش

چهارشن�ه 11:66 - 11:66

مجازي **
16هر دو366663:666666:66186 017600

1166

0
66666:66

 دکتر آرش شهابي

ده�کري

47
)040( کارداني پيوسته

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
10مجازي4 فيزيک پيش

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

مجازي **
13هر دو3663:6666:66900 018601

1166

0
 مژگان قزلي666:66

14سامانه مجازي00)0766( کارشناسي )ح�وق(48 متون ف�ه )1(
چهارشن�ه 10:66 - 11:66

سامانه مجازي **
16هر دو066660:666666:66011 076631

1166

0
 مسيح لساني66666:66

16سامانه مجازي39)0766( کارشناسي )ح�وق(49 متون ف�ه )1(
چهارشن�ه 16:66 - 10:66

سامانه مجازي **
14هر دو066660:666666:66011 076608

1166

0
 مسيح لساني66666:66

46سامانه مجازي17)0766( کارشناسي )ح�وق(06 متون ف�ه )0(
چهارشن�ه 18:66 - 06:66

سامانه مجازي **
4هر دو066660:666666:66011 076609

1166

0
 مسيح لساني66666:66

46سامانه مجازي11)0766( کارشناسي )ح�وق(01 اصول ف�ه )1(
چهارشن�ه 10:66 - 18:66

سامانه مجازي **
4هر دو066660:666666:66011 076600

1166

0
 مسيح لساني66666:66

00

)0786( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

10بصورت مجازي31
زيست شناسي

سلولي-مولکولي

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

بصورت مجازي **
13هر دو366663:666666:66011 078616

1166

0
 ميثم پورسليمان ديزج66666:66

03

)0746( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

46بصورت مجازي9 زيست شناسي
چهارشن�ه 14:66 - 17:66

بصورت مجازي **
4هر دو066660:666666:66011 074631

1166

0
 ميثم پورسليمان ديزج66666:66

08مجازي ک��7)001( کارشناسي )حسابداري(01 م�اني جامعه شناسي
چهارشن�ه 17:66 - 06:66

مجازي ک�� **
07هر دو366663:666666:66108 069641

1166

0
 امير يوسفي66666:66

04
)0316( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )برنامه ريزي درسي(
39بصورت آن�ين10

اصول و روش هاي

ارزشيابي برنامه درسي

چهارشن�ه 11:66 - 10:66

بصورت آن�ين **
10هر دو066660:666666:66161 03167

1166

0
 ناصر تسليميان66666:66

00
)0316( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )برنامه ريزي درسي(
46بصورت آن�ين06

نظريه هاي يادگيري و

الگوهاي تدريس

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

بصورت آن�ين **
4هر دو066660:666666:66161 03161

1166

0
 ناصر تسليميان66666:66

07
)0316( کارشناسي ارشد

ناپيوسته )برنامه ريزي درسي(
46بصورت آن�ين19

م�اني روانشناختي و

اجتماعي در برنامه

درسي

چهارشن�ه 10:66 - 18:66

بصورت آن�ين **
4هر دو066660:666666:66161 03163

1166

0
 ناصر تسليميان66666:66

08)0766( کارشناسي )ح�وق(08
ک�� 110 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
31

آئين دادرسي مدني

)0(

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

ک�� 110 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

01هر دو0660:6666:66984 076611
1166

0
 شادي نادري666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

09
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
31

ک�� 110 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
07 ارت�اط انساني

چهارشن�ه 11:66 - 10:66

ک�� 110 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

08هر دو066660:666666:66010 07343
1166

0
66666:66

 سيده حليمه نوراني

کليجي

76
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
38

ک�� 110 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
14 روان شناسي تربيتي

چهارشن�ه 10:66 - 18:66

ک�� 110 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

16هر دو066660:666666:66010 07301
1166

0
66666:66

 سيده حليمه نوراني

کليجي

4)0766( کارشناسي )ح�وق(71
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
17

ح�وق جزاي عمومي

)1(

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

8هر دو366663:666666:66061 076611
1166

0
 صارم ديده بان66666:66

03)0766( کارشناسي )ح�وق(70
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
41 کيفرشناسي

چهارشن�ه 19:66 - 06:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

1هر دو166661:666666:66061 076601
1166

0
 صارم ديده بان66666:66

19)0766( کارشناسي )ح�وق(73
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
19

ح�وق جزاي عمومي

)3(

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

0هر دو066660:666666:66061 076606
1166

0
 صارم ديده بان66666:66

01)0766( کارشناسي )ح�وق(71
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
17

ح�وق جزاي

اختصاصي )0(

چهارشن�ه 17:66 - 19:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

8هر دو066660:666666:66061 076640
1166

0
 صارم ديده بان66666:66

76)0766( کارشناسي )ح�وق(74
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
14

ح�وق جزاي

اختصاصي )3(

چهارشن�ه 68:66 - 16:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

16هر دو0660:6666:66061 076647
1166

0
 صارم ديده بان666:66

10)0766( کارشناسي )ح�وق(70
ک�� 113 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
11

ح�وق جزاي عمومي

)0(

چهارشن�ه 10:66 - 11:66

ک�� 113 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

11هر دو066660:666666:66061 076619
1166

0
 صارم ديده بان66666:66

77
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
18

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

41
بيان شفاهي داستان

)1(

چهارشن�ه 68:66 - 16:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

1هر دو066660:666666:66101 04030
1166

0
 کيا پورکريمي66666:66

78
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
30

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

17 گفت و شنود )0(

چهارشن�ه 10:66 - 10:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

8هر دو166661:666666:66101 04010
1166

0
 کيا پورکريمي66666:66



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

79
)0406( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
38

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

19 کاربرد اصط�حات

چهارشن�ه 16:66 - 10:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

0هر دو066660:666666:66101 04004
1166

0
 کيا پورکريمي66666:66

86
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
41

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

11
توليد محتواي

الکترونيکي

چهارشن�ه 18:66 - 06:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

11هر دو066660:666666:66018 07318
1166

0
 شهاب الدين ع�دالهي66666:66

81
)0736( کارشناسي )علوم

تربيتي(
40

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

39
نظارت و راهنمايي

آموزشي

چهارشن�ه 10:66 - 18:66

ک�� 111 ���ه

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

10هر دو066660:666666:66018 07316
1166

0
 شهاب الدين ع�دالهي66666:66

80

)0746( کارداني پيوسته )امور

زراعي و باغي - تکنولوژي

توليدات زراعي(

0
ک�� 114 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
09 گياه شناسي

چهارشن�ه 68:66 - 16:66

ک�� 114 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

00هر دو1161:6660:66167 074669
1166

0
 پريسا ع�دالله پور666:66

83

)0786( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

16
ک�� 114 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
11 خاک شناسي عمومي

چهارشن�ه 17:66 - 06:66

ک�� 114 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

11هر دو016660:666660:66167 078610
1166

0
 پريسا ع�دالله پور66666:66

81

)0786( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

8
ک�� 114 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
18 عمليات کشاورزي

چهارشن�ه 11:66 - 17:66

ک�� 114 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

7هر دو016660:666660:66167 078611
1166

0
 پريسا ع�دالله پور66666:66

84

)0786( کارشناسي ناپيوسته

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

9
ک�� 114 ���ه

چهارم)با پروژکتور(
16 بيوشيمي

چهارشن�ه 11:66 - 11:66

ک�� 114 ���ه چهارم)با

پروژکتور( **

14هر دو366663:666666:66167 078669
1166

0
 پريسا ع�دالله پور66666:66

803481 17600176:6643:661110 666:66


