
 (1)ساختمانفرد- سه شنبهبرنامه کالسی روز 
 

  
 

 
 
 

 

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

 استاتیک  *1/206

 فرد *شکیباپور  - 2گ 

تاریخ شهر و شهرسازی در 
 جهان 

 حجازی - 1گ 

دینامیک وارتعاشات /دینامیک 
 درمهندسی پزشکی

 کالنی - 1گ 

 آمارمهندسی 

 فرد *انضباطی  - 1گ 

  1تحقیق درعملیات

 *رضایی نیک  - 1گ 

 فرد

1/216*   
روش تحقیق وتدوین پایان 

 نامه 

 رحمانی - 1گ 

 طراحی وب 

 *مقدم زاده کاشانی  - 3گ 

 فرد
 

 نگارش پیشرفته *1/217
 صبوری-1گ

 استاتیک 

 کالنی - 1گ 
 فعالیت بدنی وتندرستی 

 محمدرحیمی - 1گ 
 فعالیت بدنی وتندرستی 

 محمدرحیمی - 2گ 
 نظریه صف 

 (20ضباطی )تا ان – 1گ 

1/218*  
 استاتیک 

 حاجی کاظمیسمر  – 1گ 
 

  2ماشین الکتریکی

 احمدنیا - 1گ 
 اقتصادمهندسی 

 احمدنیا - 1گ 



 (2)ساختمانفرد  - سه شنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

 ریاضیات مهندسی  *2/101

 حسن پور دربان - 2گ 
  1سیستم های دیجیتال

 حسن پور دربان - 1گ 
 اصول مهندسی ترافیک 

 نادری - 1گ 
  2سازه های فوالدی

 جالل آبادی - 1گ 
 مدیریت عملیات خدمات 

 فرد *ایزدی  - 1گ 

2/102*  
  یزبان خارج

 یصبور - 1 گ
 پردازش سیگنال های پزشکی 

 (16)تا  سربیشه ئی - 1گ 
 بیوالکترومغناطیس 

 (16)از  کفائی رضوی - 1گ 

 زبان خارجی  *2/103

 فرد *سلطانیان  - 3گ 
 آواشناسی آموزشی 

 سلطانیان - 1گ 
 بیوشیمی

 * فرد هاشمی قوچانی-1گ

پدیده های /پدیده های انتقال 
انتقال حرارت وجرم درسیستم های 

 حیاتی

 ملکی - 1گ 

اصول سیستمهای تصویرنگاری 
 پزشکی 

 امینیان - 1گ 

2/104* 
 نهیوهز یاصول حسابدار

2مباحث ویژه/یابی  

 * فرد یفرامرز - 1 گ

  2اصول حسابداری

 فرد *فرامرزی  - 1گ 
 مقدمات مکانیک حرکت انسان 

 بمبئی چی - 1گ 
 مقدمات مکانیک حرکت انسان 

 بمبئی چی - 2گ 
 مقدمات بیومکانیک ورزشی 

 بمبئی چی - 1گ 

2/105*  
 استاتیک ومقاومت مصالح 

 رضائی حسن آبادی - 1گ 
 دینامیک 

 پهلوان مصوری - 1گ 
 

 متالورژی سطوح وپوشش ها 

 مولودی - 1گ 

 سیستم های ساختمانی  *2/106

 ساالرمهرآباد - 1گ 

مقاومت مصالح وسازه های 
 فلزی 

 ساالرمهرآباد - 1گ 

 حرکت شناسی ورزشی 

 فراحتی - 1گ 
 حرکت شناسی ورزشی 

 فراحتی - 2گ 

مبانی برنامه ریزی حمل و نقل 
 درون شهری 

 اذقیح - 1گ 

  1ریاضی عمومی *2/107

 احسانی سرخ آبادی - 1گ 
  1ریاضی عمومی

 احسانی سرخ آبادی - 2گ 
 معادالت دیفرانسیل 

 احسانی سرخ آبادی - 2گ 
  2ریاضی عمومی

 احسانی سرخ آبادی - 2گ 
 

 یوبهداشت صنعت یمنیا *2/109

 یاشکفت - 1 گ
 کنترل کیفیت آماری 

 اشکفتی - 1گ 
 های فرسوده و تاریخی برنامه ریزی بافت
 حجازی -1گ

 ساختمان داده ها 

 فرد *خسروی فارمد  - 1گ 

2/201   
 مدارهای الکتریکی والکترونیکی

 * فرد زمانیان-2گ
  2فیزیک

 فرد *طاهری مقدم  - 3گ 
 

2/202  
 تفسیرموضوعی قرآن

 سلیمانی-8گ
 روش تحقیق در شهرسازی

 (16)تا  خلج-1گ
 

203/2       

204/2       

2/205    
 انقالب اسالمی ایران 

 محمدزاده - 5گ 
 

206/2       

  1حقوق اداری *2/207

 منصوریان - 1گ 
  1حقوق بین الملل عمومی

 منصوریان - 1گ 
  2سیستم های دیجیتال

 رضایی ده سرخ - 1گ 
 اخالق حقوق وقضا 

 فرد *افکار  - 1گ 
  2فیزیک

 فرد *طاهری مقدم  - 4گ 

2/209*  
 1یسی موبایلبرنامه نو

 مرادی * فرد-2و1گ 
 برنامه ریزی تولید 

 فرد *احمدی منش  - 1گ 
  2ریاضی عمومی

 آبساالن - 7گ 

)تجارواعمال 1حقوق تجارت
 تجاری( 

 افکار - 1گ 

2/302      

303/2       

304/2       

    حل تمرین  2/305

306/2       

307/2  میدان هاوامواج  *

 احدی اخالقی - 1گ 
 :ساختاروخواص1یمهندسمواد

 یرضو یکفائ -1گ
 انقالب اسالمی ایران 

 مظفری - 8گ 
 تکنولوژی بتن 

 فهمیده اکبریان - 1گ 
 

308/2   2مقاومت مصالح *

 محمدیان - 1گ 
  2طراحی اجزاء

 محمدیان - 1گ 
 جبرخطی 

 فرد *آبساالن  - 1گ 
 علم مواد 

 مولودی - 1گ 
 مشارکت درشهرسازی 

 وثاق - 1گ 

 ربیت بدنی دانشگاهسالن ت
 (-1، طبقه 2)ساختمان

 2تربیت بدنی 
 شبانی-8گ

    



 (3)ساختمانفرد  - سه شنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

+*53/3   
 1طراحی معماری

 خواجوئی-2گ
 1طراحی معماری

 (18) تا خواجوئی-2گ
 

 2بیان معماری 54/3*+
 (12) تا قوام نصیری-1گ

 
 3ی معماریطراح

 شیرمهنجی-1گ
 3طراحی معماری

 (20)تا شیرمهنجی-1گ

+*101/3    
 (2)طرح معماری ارشد

 پارسا-1گ

+*102/3    
 (3)طرح معماری ارشد/(2)طرح معماری ارشد

 معصوم زاده بجستانی-2گ

+*104/3      

+*105/3    
 5طراحی معماری

 رحمانی -1گ
 5طراحی معماری

 (20رحمانی )تا -1گ

*012/3  
سیستم /مبانی هوش محاسباتی

 های خبره
 سالخورده حقیقی-1گ

 مقررات ملی ساختمان
 پارسا-1گ

 شبکه های کامپیوتری
 آهنگری-1گ

 ارتعاشات مکانیکی 

 قاسمی - 1گ 

 معادالت دیفرانسیل  022/3*

 فرد *اورعی نامزدی  - 4گ 
 معادالت دیفرانسیل 

 فرد *اورعی نامزدی  - 3گ 
 سیستم  مدلسازی پویایی های

 (14صالحی )از  – 1گ 

مهندسی آب وفاضالب 
 وپروژه 

 صبورکازران - 1گ 

+204/3   
 نقشه کشی صنعتی

 (16)تا  رضائی حسن آبادی-1گ
 

 1مقدمات طراحی معماری  052/3*+
 (12)تا قویدل پارسا-1گ

 1بیان معماری 
 (16)تا زحمت کشان طرقبه-1گ

 

*412/3 
 طراحی الگوریتم ها 

 *رده حقیقی سالخو - 1گ 

 فرد

 ساختمان داده هاوالگوریتم ها 

 فرد *حمیدزاده  - 1گ 
 داده کاوی

 حمیدزاده-1گ
  1الکترونیک

 گلمکانی - 1گ 

 بینایی کامپیوتر 

)تا امینیان مدرس - 1گ 
20) 

 برنامه نویسی پیشرفته  413/3*

 شمسائی - 2گ 
 سیستم های عامل 

 شمسائی - 1گ 

ویژه در شبکه های  مباحث/الگوریتم های پیشرفته 
 مجموعه هاوسیستم های فازی/کامپیوتری

 (14) از سالخورده حقیقی - 1گ 

 تئوری اطالعات و کدینگ 

 (20شمسائی )تا  – 1گ 


