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گراف یکی

اف زار

آقای اسماعیل پور
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طراحی معماری و شهر

انقالب اسالمی و
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حسابداری دولتی ()1

حسابداری
سیامند محمد کریمی
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جمال زهرا
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سارا آذر کمان

سارا آذر کمان

تعدیل و سرشکنی
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ریاضی عمومی ()2
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پیام شیخ محمدی

پیام شیخ محمدی

نرم افزاره ای پیشرفته و کاربردی
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سوما کریمی

سامرند متقی

مباحث ویژه
آقای فرحی

پایگاه داده ها
یونس رحمانی

پیام شیخ محمدی

ژئودزی ماهواره ای
سامرند متقی

آزم ایشگاه

شبکههای محلی

عملیات
ژئودزی
ماهواره ای
سامرند متقی
کارگاه
شبکههای محلی

پایگاه داده ها

کامپیوتری

یونس رحمانی

کامپیوتری

یونس رحمانی

یونس رحمانی
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حسابداری مالی

مبانی نظری معماری

بازی های ورز شی

کالس 313

عناصر و جزئیات
ساختمانی ()2

سامرند خوشبخت

سمیرا مریمی نژاد مکری

کالس 411
معارف اسالمی ()1

اجرای سازه های بتنی

توران حسن پور اقدم

احمد کریمیان

کالس 412

کالس 413
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زمین شناسی کاربردی
احمد کریمیان

کار آفرینی و پروژه

تحلیل مداره ای الکتریکی

پریسا عبداهلل پور

میالد طالب حسامی آذر

سعید رحمانی

سعید رحمانی

حسابداری پیشرفته ()1

آمار و احتماالت مهندسی

سامرند خوشبخت

سیران مامالی

خرابیها و دوام بتن

آشنایی با زل زله و اثر
آن بر سازه ها

احمد کریمیان

احمد کریمیان

طراحی و توسعه شبکههای توزیع و

حسابرسی و حسابداری دولتی

پروژه
امیر حسین زاده

میالد طالب حسامی آذر

اخالق و تربیت اسالمی

گرافیک کامپیوتری 1

کالس 414

کالس 415

توران حسن پور اقدم

آقای فرحی

حفاظت سیستمهای

ماشینهای الکتریکی

قدرت
سینا امیری

سینا امیری

بازی های پرورشی

کالس 416
منصور باالور
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آشنایی با مرمت ابنیه

تحلیل فضاهای شهری

زبان تخصصی

سردار موالنی

سردار موالنی

سردار موالنی

آتلیه 1

20 - 19

تنظیم شرایط محیطی
()2

آشنایی با معماری

آتلیه 2

روستا ()1

سردار موالنی

چاپ ماشین

اسالمی ()1
امید محمدی

امید محمدی

نسرین رشاد
آزم ایشگاه
حفاظت

کارگاه برق

سیستمهای
قدرت
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