
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

22)426( کارشناسي )حسابداري(1

ک�� 111 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

64 حسابداري پيشرفت� 2

يکشن�� 14:00 - 20:00

ک�� 111 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

8هر دو3003:0000:00446 404032
1600

2
 سارا آذرکمان000:00

2
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
13

ک�� 111 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

21
تاسيسات مکانيکي و

الکتريکي

يکشن�� 13:00 - 12:00

ک�� 111 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

6هر دو110001:000001:00114 44614
1600

2
 سردار حيدري00000:00

3
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
8

ک�� 111 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

20
شناخت و �راحي

معماري روستا

يکشن�� 11:00 - 13:00

ک�� 111 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو110001:000001:00114 44604
1600

2
 سردار حيدري00000:00

6
)4410( کارداني پيوست� )ن�ش�

کشي معماري - معماري(
36

ک�� 111 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

26 هندس� ترسيمي

يکشن�� 12:00 - 14:00

ک�� 111 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

1هر دو1101:0002:00114 441004
1600

2
 سردار حيدري000:00

2
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
4

ک�� 111 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

20
کاربرد نرم افزارهاي

ترسيمي

يکشن�� 08:00 - 11:00

ک�� 111 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

2هر دو120001:000002:00114 44604
1600

2
 سردار حيدري00000:00

4

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

4
آتلي� 1 )بدون

پروژکتور(���� بنجم
22

کارگاه گرافيک رايان�

1

يکشن�� 04:00 - 12:00 آتلي�

1 )بدون پروژکتور(���� بنجم

**

3هر دو120001:000006:00644 423012
1600

2
 فائزه عزيزي00000:00

4

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

2
آتلي� 1 )بدون

پروژکتور(���� بنجم
22 کارگاه �راحي

يکشن�� 12:00 - 16:00 آتلي�

1 )بدون پروژکتور(���� بنجم

**

3هر دو020000:000004:00644 423004
1600

2
 فائزه عزيزي00000:00

8
)443( کارداني پيوست� )گرافيک

- گرافيک(
4

آتلي� 1 )بدون

پروژکتور(���� بنجم
26 �راحي )2(

يکشن�� 18:00 - 20:00 آتلي�

1 )بدون پروژکتور(���� بنجم

**

1هر دو1101:0002:00644 443012
1600

2
 فائزه عزيزي000:00

4

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

8
آتلي� 1 )بدون

پروژکتور(���� بنجم
22 م�اني گرافيک

يکشن�� 14:00 - 18:00 آتلي�

1 )بدون پروژکتور(���� بنجم

**

3هر دو110001:000003:00644 423010
1600

2
 فائزه عزيزي00000:00

10

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

4
آتلي� 1 )بدون

پروژکتور(���� بنجم
22

خواندن و درک

مفاهيم زبان انگليسي

يکشن�� 16:00 - 14:00 آتلي�

1 )بدون پروژکتور(���� بنجم

**

3هر دو2002:0000:00644 423016
1600

2
 فائزه عزيزي000:00



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

11

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

23
آتلي� 2 )بدون

پروژکتور(���� پنجم
23 چاپ هاي ماشيني

يکشن�� 14:00 - 18:00 آتلي�

2 )بدون پروژکتور(���� پنجم

**

2هر دو200002:000000:00644 423013
1600

2
 نسرين رشاد00000:00

12

)446( کارشناسي ناپيوست�

)علمي کاربردي گرافيک - تصوير

سازي(

4
آتلي� 2 )بدون

پروژکتور(���� پنجم
20 کارگاه رنگ

يکشن�� 18:00 - 20:00 آتلي�

2 )بدون پروژکتور(���� پنجم

**

2هر دو110001:000003:00644 423004
1600

2
 نسرين رشاد00000:00

13

)423( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

34

ک�� 312 ����

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

60 �راحي صفحات وب

يکشن�� 11:00 - 16:00

ک�� 312 ���� سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

12هر دو2102:0002:00131 202028
1600

2
 مسعود برخان000:00

16

)423( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي نرم افزار

کامپيوتر(

38

ک�� 312 ����

سوم)سايت کارگاهي

با پروژکتور(

38 برنام� سازي سيستم

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 312 ���� سوم)سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو210002:000002:00131 202013
1600

2
 مسعود برخان00000:00

12

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

30
کارگاه برق)با

پروژکتور(
68

حفاظت سيستمهاي

قدرت

يکشن�� 14:00 - 14:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
4هر دو200002:000000:00404 444014

1600

2
 سينا اميري00000:00

14

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

28
کارگاه برق)با

پروژکتور(
64 تجهيزات پست

يکشن�� 16:00 - 14:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
4هر دو210002:000003:00404 444022

1600

2
 سينا اميري00000:00

14
)424( کارداني پيوست�

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
32

کارگاه برق)با

پروژکتور(
20

هيدروليک و

پنوماتيک

يکشن�� 08:00 - 10:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
2هر دو200002:000000:00133 468014

1600

2
 کارزان مازوجي00000:00

18
)424( کارداني پيوست�

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
30

کارگاه برق)با

پروژکتور(
21

کارگاه ورق کاري و

جوشکاري

يکشن�� 11:00 - 12:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
6هر دو0100:0006:00133 468021

1600

2
 کارزان مازوجي000:00

14
)424( کارداني پيوست�

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
26

کارگاه برق)با

پروژکتور(
20

آزمايشگاه هيدروليک

و پنوماتيک

يکشن�� 10:00 - 11:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
2هر دو010000:000002:00133 468014

1600

2
 کارزان مازوجي00000:00

20
)424( کارداني پيوست�

)الکتروتکنيک-برق صنعتي(
24

کارگاه برق)با

پروژکتور(
64

کارگاه تاسيسات

الکتريکي

يکشن�� 12:00 - 16:00

کارگاه برق)با پروژکتور( **
8هر دو0200:0004:00133 468061

1600

2
 کارزان مازوجي000:00

21

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنام� ريزي

تربيت بدني(

20

ک�� 614 ����

چهارم)بدون

پروژکتور(

36
مديريت فضاها و

اماکن ورزشي

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 614 ���� چهارم)بدون

پروژکتور( **

21هر دو200002:000000:00414 444013
1600

2
 منصور با�ور00000:00

22

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنام� ريزي

تربيت بدني(

21

ک�� 614 ����

چهارم)بدون

پروژکتور(

36
مديريت ورزشهاي

هوازي

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 614 ���� چهارم)بدون

پروژکتور( **

21هر دو200002:000000:00304 444020
1600

2
 نگين رحيمي00000:00



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

23

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش مديريت و برنام� ريزي

تربيت بدني(

22

ک�� 614 ����

چهارم)بدون

پروژکتور(

34
م�اني مديريت رفتار

سازماني

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 614 ���� چهارم)بدون

پروژکتور( **

18هر دو200002:000000:00304 444004
1600

2
 نگين رحيمي00000:00

21)426( کارشناسي )حسابداري(26
ک�� 112 ����

اول)پروژکتور(
63

زبان تخصصي

حسابداري 2

يکشن�� 12:00 - 14:00

ک�� 112 ����

اول)پروژکتور( **

12هر دو2002:0000:00413 404062
1600

2
 سامرند خوش�خت000:00

26)426( کارشناسي )حسابداري(22
ک�� 112 ����

اول)پروژکتور(
32

م�احث جاري در

حسابداري

يکشن�� 14:00 - 14:00

ک�� 112 ����

اول)پروژکتور( **

23هر دو200002:000000:00413 404024
1600

2
 سامرند خوش�خت00000:00

24

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

34
ک�� 112 ����

اول)پروژکتور(
21 اصول سرپرستي

يکشن�� 13:00 - 12:00

ک�� 112 ����

اول)پروژکتور( **

6هر دو200002:000000:00204 208036
1600

2
 حامد سلطاني00000:00

24

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

32
ک�� 112 ����

اول)پروژکتور(
33 کارآفريني و پروژه

يکشن�� 11:00 - 13:00

ک�� 112 ����

اول)پروژکتور( **

22هر دو020000:000002:00204 208033
1600

2
 حامد سلطاني00000:00

28

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

62
ک�� 112 ����

اول)پروژکتور(
68

تکنولوژي و کارگاه

قالب بندي و آرماتور

يکشن�� 08:00 - 11:00

ک�� 112 ����

اول)پروژکتور( **

4هر دو120001:000004:00204 208012
1600

2
 حامد سلطاني00000:00

24
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
24

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

66 برنام� نويسي کامپيوتر

يکشن�� 08:00 - 11:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

11هر دو300003:000000:00223 42113
1600

2
 سيامند محمدکريمي00000:00

30

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

60

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

68
کاربرد رايان� در

ساختمان

يکشن�� 14:00 - 14:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

4هر دو110001:000006:00223 208034
1600

2
 سيامند محمدکريمي00000:00

31

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

36

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

24 کارگاه تاسيسات برقي

يکشن�� 12:00 - 14:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

24هر دو010000:000003:00223 208024
1600

2
 سيامند محمدکريمي00000:00

32

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

62

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

64
کارگاه تاسيسات

مکانيکي

يکشن�� 14:00 - 20:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

4هر دو010000:000003:00223 208004
1600

2
 سيامند محمدکريمي00000:00

33

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

34

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

32
ماشين آ�ت

ساختماني و راه سازي

يکشن�� 14:00 - 14:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

23هر دو100001:000000:00223 208013
1600

2
 سيامند محمدکريمي00000:00



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

36

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

33

ک�� 113 ����

اول )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

31
آشنايي با م�اني نظري

معماري و پروژه

يکشن�� 13:00 - 12:00

ک�� 113 ���� اول )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

26هر دو1101:0006:00210 208023
1600

2
 اميد محمدي000:00

32
)422( کارداني پيوست� )تربيت

بدني - تربيت بدني(
14

ک�� 313 ����

سوم)با پروژکتور(
60 تغذي� و ورزش

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 313 ���� سوم)با

پروژکتور( **

12هر دو2002:0000:00814 464016
1600

2
 کاوه بتوراک000:00

34
)422( کارداني پيوست� )تربيت

بدني - تربيت بدني(
10

ک�� 313 ����

سوم)با پروژکتور(
60 فيزيولوژي ورزشي

يکشن�� 12:00 - 16:00

ک�� 313 ���� سوم)با

پروژکتور( **

12هر دو2002:0000:00814 464012
1600

2
 کاوه بتوراک000:00

34
)4480( کارشناسي ناپيوست�

)علوم ورزشي(
32

ک�� 313 ����

سوم)با پروژکتور(
62 تغذي� و ورزش

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 313 ���� سوم)با

پروژکتور( **

10هر دو2002:0000:00814 448014
1600

2
 کاوه بتوراک000:00

44)4400( کارشناسي )ح�وق(38
ک�� 313 ����

سوم)با پروژکتور(
61 ح�وق اداري )2(

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 313 ���� سوم)با

پروژکتور( **

16هر دو200002:000000:00402 440022
1600

2
 سليمان عليزاده منگور00000:00

34
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
4

ک�� 116 ����

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

26
عناصر و جزئيات

ساختماني )2(

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 116 ���� اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

1هر دو110001:000001:00314 44612
1600

2
 سعيد رحماني00000:00

41)4400( کارشناسي )ح�وق(60

ک�� 116 ����

اول )سايت کارگاهي

بدون پروژکتور(

64
آئين دادرسي مدني

)1(

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 116 ���� اول )سايت

کارگاهي بدون پروژکتور( **

4هر دو200002:000000:00482 440063
1600

2
 شادي نادري00000:00

61
)4430( کارشناسي )علوم

تربيتي(
24

ک�� 311 ����

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

63 �راحي آموزشي

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 311 ���� سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

12هر دو200002:000000:00468 44332
1600

2
 شهاب الدين ع�دالهي00000:00

62
)4430( کارشناسي )علوم

تربيتي(
41

ک�� 311 ����

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

34 تکنولوژي آموزشي

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 311 ���� سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

14هر دو200002:000000:00468 44336
1600

2
 شهاب الدين ع�دالهي00000:00

63
)4480( کارشناسي ناپيوست�

)علوم ورزشي(
60

ک�� 311 ����

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

24 کاربرد رايان� در ورزش

يکشن�� 10:00 - 12:00

ک�� 311 ���� سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

24هر دو1101:0002:00481 448020
1600

2
 آهنگ گ�بي000:00

33)426( کارشناسي )حسابداري(66

ک�� 311 ����

سوم )سايت کارگاهي

با پروژکتور(

10 پژوهش عملياتي

يکشن�� 12:00 - 12:00

ک�� 311 ���� سوم )سايت

کارگاهي با پروژکتور( **

62هر دو3003:0000:00481 404020
1600

2
 آهنگ گ�بي000:00



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

62

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

64کارگاه برق 241
آزمايشگاه حفاظت

سيستمهاي قدرت

يکشن�� 14:00 - 20:00

کارگاه برق 1 **
4هر دو010000:000002:00404 444018

1600

2
 سينا اميري00000:00

42)4400( کارشناسي )ح�وق(64
ک�� 212 ����

دوم)با پروژکتور(
64

ح�وق تجارت )6(

ورشکستگي

يکشن�� 12:00 - 16:00

ک�� 212 ���� دوم)با

پروژکتور( **

4هر دو200002:000000:00136 440032
1600

2
 شه� ابراهيمي00000:00

64
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
34

ک�� 212 ����

دوم)با پروژکتور(
20

کليات زبان شناسي

)2(

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 212 ���� دوم)با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00223 42228
1600

2
 اميد احمدي00000:00

68
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
32

ک�� 212 ����

دوم)با پروژکتور(
20 نگارش پيشرفت�

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 212 ���� دوم)با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00223 42224
1600

2
 اميد احمدي00000:00

64
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
33

ک�� 212 ����

دوم)با پروژکتور(
64

نمون� هاي نثرساده

انگليسي

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 212 ���� دوم)با

پروژکتور( **

4هر دو200002:000000:00223 42226
1600

2
 اميد احمدي00000:00

20

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

4
ک�� 212 ����

دوم)با پروژکتور(
64 زبان تخصصي

يکشن�� 10:00 - 12:00

ک�� 212 ���� دوم)با

پروژکتور( **

4هر دو200002:000000:00442 444024
1600

2
00000:00

 دکترمي�د �الب

حسامي آذر

21
)422( کارداني پيوست� )تربيت

بدني - تربيت بدني(
18

ک�� 611 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

23
روشهاي آموزش

تربيت بدني

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 611 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00416 464012
1600

2
 چيمن عليارنژاد00000:00

22
)422( کارداني پيوست� )تربيت

بدني - تربيت بدني(
14

ک�� 611 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

60 آسيب شناسي ورزشي

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 611 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

12هر دو2002:0000:00416 464014
1600

2
 چيمن عليارنژاد000:00

23
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
64

ک�� 611 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

21 زبان تخصصي

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 611 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

6هر دو200002:000000:00444 42122
1600

2
 احمد  کريميان00000:00

26
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
68

ک�� 611 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

20 سازه هاي بتن آرم� 2

يکشن�� 11:00 - 16:00

ک�� 611 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو300003:000000:00444 42130
1600

2
 احمد  کريميان00000:00



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

22
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
33ک�� مجازي 8 رياضي عمومي )2(

يکشن�� 14:00 - 20:00

ک�� مجازي **
22هر دو300003:000000:00402 42111

1600

2
00000:00

 دکتر نازي� ع�دالهي

اصل

24

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

30مجازي30 فيزيک مکانيک
يکشن�� 14:00 - 14:00

مجازي **
22هر دو200002:000000:00422 208010

1600

2
 مژگان قزلي00000:00

24

)414( کارداني پيوست�

)ساختمان -کارهاي عمومي

ساختمان(

32مجازي8
آزمايشگاه فيزيک

مکانيک

يکشن�� 14:00 - 20:00

مجازي **
23هر دو010000:000003:00422 208016

1600

2
 مژگان قزلي00000:00

28

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

12
ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
63

م�ررات نگهداري و

بهره برداري از ش�ک�

ها

يکشن�� 16:00 - 12:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

12هر دو100001:000000:00133 444024
1600

2
 کارزان مازوجي00000:00

24
)4430( کارشناسي )علوم

تربيتي(
22

ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
62

متون تخصصي علوم

تربيتي

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

13هر دو200002:000000:00810 44342
1600

2
00000:00

 دکترحسن محمدامين

زاده

40
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
31

ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
64 دستور و نگارش )2(

يکشن�� 08:00 - 12:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

8هر دو600006:000000:00214 42212
1600

2
 خالق محمدي00000:00

41

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

16
ک�� 613 ����

چهارم)با پروژکتور(
64

بررسي سيستم هاي

قدرت )1(

يکشن�� 08:00 - 11:00

ک�� 613 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

4هر دو3003:0000:00802 444012
1600

2
 مسعود بدري000:00

42

)4440( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي تکنولوژي برق _

ش�ک� هاي انت�ال و توزيع(

26
ک�� 613 ����

چهارم)با پروژکتور(
20

بررسي سيستم هاي

قدرت )2(

يکشن�� 11:00 - 16:00

ک�� 613 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

2هر دو300003:000000:00802 444014
1600

2
 مسعود بدري00000:00

43

)4480( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

22
ک�� 613 ����

چهارم)با پروژکتور(
63

بيماريهاي مهم

گياهان زراعي وباغي

يکشن�� 16:00 - 14:00

ک�� 613 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

12هر دو210002:000002:00623 448022
1600

2
 علي شهاب پور00000:00

46

)4480( کارشناسي ناپيوست�

)مهندسي کشاورزي- گياه

پزشکي(

23
ک�� 613 ����

چهارم)با پروژکتور(
64

آفات مهم گياهان

زراعي وباغي

يکشن�� 14:00 - 20:00

ک�� 613 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

8هر دو2102:0002:00623 448021
1600

2
 علي شهاب پور000:00

42
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
24

ک�� 616 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

20

بررسي و تحليل

محتواي کتابهاي دوره

دبيرستان

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 616 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00680 42226
1600

2
00000:00

 دکتر آرش شهابي

ده�کري



ترارشنام یرسرتشهرییر
هورش

رااو
عرمعنرون

اح� د�سررز ااشحارتیسنتیونااه زاانعنام اسشایدو اسشای
ساعت

عرمعنرون
یاننرانوشهوتوش دو یرس توم

دارهااع دارهااع

44
)4220( کارشناسي )آموزش

زبان انگليسي(
24

ک�� 616 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

22 اصول وروش ترجم�

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 616 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

3هر دو200002:000000:00680 42223
1600

2
00000:00

 دکتر آرش شهابي

ده�کري

44
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
34

ک�� 616 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

20 اخ�ق مهندسي

يکشن�� 13:00 - 12:00

ک�� 616 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00882 42104
1600

2
00000:00

 دکتر سيد جميل

قادري

48
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
34

ک�� 616 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

21 ديناميک

يکشن�� 08:00 - 11:00

ک�� 616 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

6هر دو300003:000000:00882 42122
1600

2
00000:00

 دکتر سيد جميل

قادري

44
)4210( کارشناسي )مهندسي

عمران(
60

ک�� 616 ����

چهارم)سايت

کارگاهي با پروژکتور(

22 اقتصاد مهندسي

يکشن�� 11:00 - 13:00

ک�� 616 ����

چهارم)سايت کارگاهي با

پروژکتور( **

3هر دو200002:000000:00882 42140
1600

2
00000:00

 دکتر سيد جميل

قادري

40
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
22

ک�� 612 ����

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

يکشن�� 12:00 - 14:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

2هر دو130001:000003:00208 44626
1600

2
 سردار مو�ني00000:00

41
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
12

ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
21

مديريت و تشکي�ت

کارگاهي

يکشن�� 18:00 - 20:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

6هر دو110001:000001:00208 44612
1600

2
 سردار مو�ني00000:00

42
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
28

ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
26 �راحي معماري )6(

يکشن�� 08:00 - 12:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

1هر دو130001:000003:00208 44623
1600

2
 سردار مو�ني00000:00

43
)4460( کارشناسي ناپيوست�

)علمي - کاربردي معماري(
11

ک�� 612 ����

چهارم)با پروژکتور(
20 سازه هاي فلزي

يکشن�� 14:00 - 18:00

ک�� 612 ���� چهارم)با

پروژکتور( **

2هر دو200002:000000:00208 44613
1600

2
 سردار مو�ني00000:00

463282 12060120:0082:00433 000:00


