
 (1)ساختمانفرد- دوشنبهبرنامه کالسی روز 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

   

 10-8 10-12 13-15 15-17 17-19 

1/206*  
 روشهای تولید 

 حائریان اردکانی - 1گ 

 ایستائی 

حاجی سمر  – 1گ 
 کاظمی

 مهندسی پی پیشرفته
 راشد-1گ

 

1/216* 
  1مکانیک سیاالت

 مکانیک سیاالت /
 کهرم - 1گ 

 سیستم های انتقال آب 

 کهرم - 1گ 
 زه های فوالدی پیشرفتهسا

 هاشمی*فرد-1گ
 کیفیت توان الکتریکی 

 (16) از قاینی – 1گ 

1/217* 
تحلیل سیستم های انرژی 

بررسی سیستم / 1الکتریکی
 1های قدرت

 فرد *قاینی  - 1گ 

 اصول مرمت وحفاظت 

 (14)تا حجازی – 1گ 
 برنامه ریزی وکنترل پروژه 

 فرد *علیپور  - 1گ 
 اصول مدیریت ساخت 

 علیپور - 1گ 

1/218* 
طراحی سیستم های تهویه 

  1مطبوع

 زمانی اقائی - 1گ 

 اصول سیستم های مخابراتی 

 مولوی کاخکی - 1گ 

مقدمه ای /سدهای خاکی
به مدل سازی وشبیه 

 سازی

  سدهای خاکی

 *یگانه خاکسار  - 1گ 

 فرد

 مدیریت پروژه 

 فرد *یگانه خاکسار  - 1گ 

 یمارستانیب یعموم زاتیتجه
  یپزشک یها کینیوکل

 یبیخط -2و  1 گ
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 10-8 10-12 13-15 15-17 17-19 

2/101* 
 ریاضیات مهندسی 

 *حسن پور دربان  - 2گ 
 فرد

 زمین شناسی مهندسی
 پیراسته-2گ

  1الکترونیک
 رضایی ده سرخ - 2گ 

  تاسیسات الکتریکی)نوروصدا(
 بیات - 1گ 

 فیزیک
 بیات-1گ

2/102*  
دینامیک وارتعاشات /دینامیک 

 درمهندسی پزشکی
 کالنی - 1گ 

 استاتیک 
 فرد *کالنی  - 1گ 

مبانی مهندسی /تجزیه و تحلیل سیستمها 
 نرم افزار

 رادمهر - 1گ 

  1مقاومت مصالح
 مودی - 1گ 

2/103*  

مقدمه ای برمهندسی زیست 
ی مقدمه ای برمهندس/پزشکی

 پزشکی زیستی  
 روانشاد - 1گ 

 توزیع انرژی الکتریکی 
 (16)تا حسن پور دربان - 1گ 

 شناسایی سیستم
 (16نوری )از -1گ

 زبان خارجی  *2/104
 سلطانیان - 3گ 

 دستورزبان پیشرفته
 پوزش-1گ

 مدیریت ومقررات پیمان 
 عالمی - 1گ 

 اصول مهندسی زلزله
 * فرد عالمی -1گ

 مدیریت ماشین آالت 
 عالمی فرشید- 1گ 

2/105* 
مهارت های شنیداری 

 وگفتاری پیشرفته
 صبوری-1گ

 زبان خارجی 
 فرد *صبوری  - 1گ 

 مکانیک خاک 
 فرد *راشد  - 1گ 

 برنامه نویسی سیستمی
 یزدانجو-1گ

 روش اجزاءمحدود 
 هاشمی - 1گ 

2/106* 
)اشخاص 1حقوق مدنی

 وحمایت ازحقوق محجورین(
 حسینی مدرس-1گ

 ی انسانآناتوم 
 فراحتی-1گ

 تئوری االستیسیته 
 شکیباپور - 1گ 

 استاتیک 
 شکیباپور - 2گ 

2/107* 
  1فیزیک

 *رضوانی ینگابادی  - 2گ 
 فرد

  1فیزیک
 فرد *رضوانی ینگابادی  - 3گ 

 ریاضی عمومی 
 فرد *علی اکبری  - 1گ 

  1تحلیل سازه ها

 هاشمی - 1گ 
  2حقوق جزای عمومی

 مرادی حسن آباد - 1گ 

 تجزیه وتحلیل تصمیم گیری   *2/109

 احمدی منش - 1گ 
 برنامه ریزی تولید 

 احمدی منش - 1گ 
  (1)آمارواحتماالت وکاربردآن درمدیریت

 فرد *روزخوش  - 1گ 
  2استخراج فلزات

 آدینه - 1گ 

2/201 
نظریه /احتمال وکاربردآن

 احتمال وکاربردها 
 عجمی - 1گ 

ریاضیات وکاربردآن در مدیریت 
 ریاضیات/
 عجمی - 1گ 

  2فیزیک 
  علی اکبریان - 1گ 

 تفسیرموضوعی قرآن  2/202
 سلیمانی - 2گ 

 تفسیرموضوعی قرآن 
 اصول حسابداری وهزینه یابی   سلیمانی - 1گ 

 محمدی  - 1گ 
 ریاضیات عالی مهندسی

 پهلوان مصوری-1گ

203/2  اخالق کاربردی    
 یدی بیلندیمج - 7گ 

 اخالق کاربردی 
 مجیدی بیلندی - 4گ 

 اخالق کاربردی 
 مجیدی بیلندی - 3گ 

204/2  انقالب اسالمی ایران     
  طباطبایی شیرازی  - 6گ 

 آماروریاضی درعلوم ورزشی    2/205
  گل گلی-1گ

206/2       

 2ریاضی عمومی  *2/207
 نوری-6گ

 کنترل غیرخطی 
 (16)تا اقبال – 1گ 

 ادالت دیفرانسیل مع
 گلستانی نژاد - 5گ 

  2ریاضی عمومی   *2/209
 عجمی - 4گ 

 فیزیولوژی 
 فرد *کفائی رضوی  - 1گ 

 برنامه ریزی حمل و نقل 
 زهدی - 1گ 

  1اندیشه اسالمی   2/302
 عسکری - 5گ 

  2اندیشه اسالمی 
 عسکری   - 5گ 

  1اندیشه اسالمی 
  عسکری - 7گ 

303/2       

304/2       

2/305      

306/2       

307/2  فارسی   *
 *فرد بهرامی اسالمیه ای-3گ

 اصول و فناوری مذاکره 
 سالمی - 1گ 

تجزیه /سیگنال هاوسیستم ها 
 وتحلیل سیستم ها

 کاظمی - 2گ 

308/2  زبان خارجی    *
 انقالب اسالمی ایران   سلطانیان - 4گ 

 کفشدار طوسی  - 1گ 
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 مبانی و روش های طراحی شهری  53/3*+
   (14)تا  شریفی-1گ

+*54/3     
 کارگاه معماری وساخت

 معصوم زاده بجستانی-1گ

 بیان تصویری شهر 101/3*+
رضائی-2گ  

 بیان تصویری شهر
(13)تا  رضائی-2گ  

   

+*102/3      

+*104/3    
 1کارگاه شهرسازی 

 ربیعی-2گ
 1کارگاه شهرسازی 

 (20)تا  ربیعی-2گ

+*105/3    
 5کارگاه شهرسازی 

 گنجعلی خسروشاهی-1گ

 5کارگاه شهرسازی 
)تا  گنجعلی خسروشاهی-1گ

20) 

 مبانی ساختمان گسسته 012/3*
 سالخورده حقیقی-1گ

 برنامه نویسی پیشرفته 

 باوفای طوسی - 3گ 

 یتگاه هادس یسیبرنامه نو
اریس  

 * فرد زدانجوی - 1 گ

سمینارهوش /سمینار 
 مصنوعی ورباتیکز

 سالخورده حقیقی - 1گ 
 

*022/3    
 ریاضیات گسسته 

 شکرانی بایگی - 1گ 
 پایگاه داده ها 

 شکرانی بایگی - 1گ 

+204/3      

 فرآیندطراحی درمعماری  052/3*+
    شریف زاده-1گ

  سیگنال هاوسیستم ها 412/3*

 فرد *الکی  - 1گ 
 ریزپردازنده وزبان اسمبلی

 الکی-1گ
 

 داده کاوی 

 حمیدزاده - 1گ 
 

 برنامه نویسی پیشرفته  413/3*

 شمسائی - 1گ 

مبانی وکاربردهای هوش 

 هوش مصنوعی/مصنوعی 

 شمسائی - 1گ 

 سمیناررایانش امن/سمینار  
 باوفای طوسی - 1گ 

 سیستم های عامل 

 فرد *شمسائی  - 1گ 


