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دستور نگارش 1

کالس 001
آرش شهابی دهبکری

کالس 111

روش تحقیق در مدیریت

آشنایی با معماری جهان
امید محمدی

حسابداری شرکتهای ()2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

ماشینهای داشت و برداشت

محسن فقه شیخی

دیاکو عزیزی

نازدار عبدالهی اصل

حسابداری صنعتی ()2

حسابداری صنعتی ()1

حسابرسی ()1

کالس 112
سارا آذر کمان

سارا آذر کمان

خواندن و درک مطلب ()1

کالس 113
کیوان پور کریمی

جمال زهرا

سارا آذر کمان

آئین دادر سی کیفری

آئین دادر سی کیفری

()1

()2

سلیمان علیزاده منگور

سلیمان علیزاده منگور

کارگاه ورق کاری و

مدیریت تولید و عملیات

کالس 114

فنون یادگیری
آرش شهابی دهبکری

مدیریت منابع انسانی

جوشکاری
سامرند خوشبخت

محسن فقه شیخی

سیامند محمد کریمی

قواعد فقه ()2

کالس 211
کیوان کاک اله

کالس 212

پژوهش عملیاتی 2

اصول سرپرستی

آهنگ گالبی

حامد سلطانی

کالس 212

کالس 212

کارگاه
تاسیسات

آبیاری تحت فشار

مکانیکی
سیامند محمد
کریمی
کالس 212

دیاکو عزیزی
کالس 212
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کاربرد کامپیوتر در

کالس 311

متون حقوقی ( )1به

حقوق اساسی ()1

حسابداری ()2

حقوق تطبیقی

زبان خارجی

پدرام خسروی

کاظم نصیری چیانه

کاظم نصیری چیانه

کاظم نصیری چیانه

کالس 311

کالس 311

کالس 311

کالس 311

سخت افزار کامپیوتر

محیطهای چند رسانهای

ساختمان داده ها

نوشتاری و

کالس 312
عیسی مالکی

گفتاری

عیسی مالکی

عیسی مالکی

ریاضی عمومی ()1

حامد عزیزی

عیسی مالکی

کالس 312

کالس 313
ریاضی عمومی ()2

شیوه ارائ ه

برنامه سازی پیشرفته ()1

متون فقه ()2

حقوق مدنی (  )3کلیات قرارداده ا

شادی نادری

شادی نادری

کالس 313

کالس 313

فیزیک عمومی ()1

ریاضی پیش

کالس 411
سارا اسالمیان

سارا اسالمیان

سارا اسالمیان

مژگان قزلی

مکانیک خاک و پی سازی

ریاضی عمومی ()1

ریاضی پیش

آمار و کاربرد آن در مدیریت

کالس 412
فایق مصطفی نژاد

زیست شناسی

نازدار عبدالهی اصل

سیران مامالی

رله و حفاظت

مبانی سیستمهای

ماشینهای الکتریکی

روش تدریس تربیت

قدرت

مخصوص

بدنی

سینا امیری

سینا امیری

شهاب الدین عبدالهی

کالس 413
پریسا عبداهلل پور

اصول سرپرستی

کالس 414

سیران مامالی

سینا امیری

روش تدریس تعلیمات

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

دینی
محسن فقه شیخی

حسین جهان بین

تحلیل محتوای کتابهای
درسی دوره ی ابتدایی

حسین جهان بین

حسین جهان بین
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نقشه کشی ساختمان
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متره و برآورد

محاسبات ساختمان های محاسبات ساختمان های

های بتونی
احمد کریمیان

حقوق جزای عمومی ()1

احمد کریمیان

فلزی

بتنی

احمد کریمیان

احمد کریمیان

مقدمه علم حقوق

حقوق تجارت ()1

کالس 416

آئین نامههای ساختمانی

محوطه سازی و پروژه

احمد کریمیان

حقوق جزای عمومی ( )2

حامد سلطانی

حقوق جزای اختصاصی ()1

اشخاص
صارم دیده بان

صارم دیده بان

هندسه نقوش سنتی

صارم دیده بان

صارم دیده بان

تکنولوژی و کارگاه بسته بندی

صارم دیده بان

کارگاه صفحه آرایی

آتلیه 1
فائزه عزیزی

نسرین رشاد

نسرین رشاد

طراحی ()6

تمرینهای معماری ()2

آتلیه 2
امید محمدی

کارگاه برق

کانال تلگرام دانشگاه میعاد:

کارگاه سیم

آزم ایشگاه

پیچی 2

ماشینهای
ال کتریکی 2

کانالهای ارتباطی دانشگاه جهت دریافت آخرین اخبار (مراسمات ،کالسهای لغو شده و : )...

وبسایت دانشگاه میعاد

فائزه عزیزی
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سید وحید فیض

سید وحید فیض

بخش

بخش

