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1/206*     

 /1سیستم هاي دیجیتال
  یمدارمنطق

 یزدخواستی اصفهانیا-2گ
  زوج *

برنامه ریزي وکنترل 
  1تولیدوموجودیها

  نضباطیا - 1گ 
  

1/216*         
 کنترل کیفیت آماري 

  نضباطیا - 1گ 

1/217*         
 حفاظت ورله 

  نیقای - 1گ 

  ریدپذیتجد يها يانرژ یمبان *1/218

    یاقائ یزمان - 1 گ
  2الکترونیک

  دافی نژام - 1گ 
  2ترمودینامیک

  اموریانم - 1گ 

 / 1انتقال حرارت

 پدیده هاي انتقال

  اموریانم - 1گ 
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 برنامه سازي پیشرفته  *2/101
  وجز *غفوریان نسب  -3گ

 تحلیل سیستم ها 
   سیبویه – 1گ 

 برنامه نویسی کامپیوتر 
  شوردان - 1گ 

نگهداري،تعمیروترمیم سازه ها 
 ساختمان يرونگهداریتعم يروش ها /

  وردانش - 1گ 

  /اصول مهندسی پل
  پل سازي

  انشورد - 1گ 

 طرح ریزي واحدهاي صنعتی  *2/102
  زوج *ید جاو - 1گ 

اخالق حرفه اي درمدیریت 
 بارویکرداسالمی 

  کبري نوقابیا - 1گ 

 آناتومی انسان 
  حتیفرا - 1گ 

 یکی تاسیسات الکتر
  زوج *فري فارمد ص-1گ

 ساختمان داده ها 
  مدسروي فارخ - 1گ 

 اقتصاد خرد  *2/103
  زوج *انی قریه گچی خ-1گ

 زبان تخصصی 
  راشد - 1گ 

 / 1تحقیق درعملیات
 یاضیر يزیبرنامه ر

  حمدي منشا - 1گ 

 آناتومی 
  بسی نژادط - 1گ 

سیگنال هاوسیستم ها 
 ها ستمیس لیوتحل هیتجز /

  میکاظ - 2گ 

 پردازش سیگنال هاي دیجیتال  *2/104
  سربیشه ئی - 1گ 

 روش تحقیق درمهندسی پزشکی 
    ربیشه ئیس - 1گ 

  1شکل دهی فلزات
  ل مکانیونگ - 1گ 

 سیستم عامل 
  هیافق - 1گ 

  1کیمناستیژ *2/105
  )30:10تا30:7(ازی وکیس ابانیآس - 2گ

 الکترونیک دیجیتال پیشرفته 
  )16(تا  رخرضایی ده س - 1گ 

  1استخراج فلزات
  نهآدی - 1گ 

  2بیت بدنی تر *2/106

  )30:7(ازی قلعه ن ياسد-1گ

  2تربیت بدنی 

  )9(ازی قلعه ن ياسد-3گ
  

مبانی طراحی شبکه هاي حمل 
 و نقل درون شهري 

  حاذقی - 1گ 

 مدل هاي کمی در شهرسازي 
  وثاق - 1گ 

  1فیزیک *2/107
  زوج *قربانی مقدم -2گ

  1فیزیک
  زوج *ربانی مقدم ق-3گ

  1فیزیک
  اظمیان تربقانک - 8گ 

  
 مبانی مهندسی برق 

  نوري - 1گ 

 جبرخطی  *2/109
  فیعی ثانیر - 1گ 

 (صنایع)محاسبات عددي
  فیعی ثانیر - 1گ 

  / 2فیزیک
 )ICT(سیو مغناط تهیسیالکتر کیزیف

  لی اکبریانع - 1گ 

  1فیزیک
  لی اکبریانع - 1گ 

مدیریت وکارآفرینی 
 درمهندسی پزشکی 

  رياکب - 1گ 

 فارسی  2/201
  زوج *ریده دل شو-16گ

  
  1ریاضی عمومی

  سرخ آبادي انیاحس - 1گ 
 فارسی 

  هرامی اسالمیه ايب -  10گ 
  2ریاضی عمومی

  لستانی نژادگ - 1گ 

 زبان خارجی  2/202
  ستشاريم - 8گ 

 زبان خارجی 
  ستشاريم - 1گ 

 زبان خارجی   
  زوج *داورپناه شهر قوچان- 6گ

 یاضی مهندسی ر
  زوج *یري وز - 1گ 

203/2  اخالق کاربردي  
  هژبري - 2گ 

 تفسیرموضوعی قرآن 
  هژبري - 5گ 

  
 دانش خانواده وجمعیت 

  ائمی فردص - 6گ 
 دانش خانواده وجمعیت 

  ائمی فردص - 8گ 

420/2   1اندیشه اسالمی  
  رتیبشا - 1گ 

  2اندیشه اسالمی 
  رتیبشا - 2گ 

      

2/205           

620/2            

  1شنا *2/207
  حیدري  -5گ

  
برنامه ریزي نگهداري و 

 تعمیرات 
  بخشامید - 1 گ

 /احتمال مهندسی 
 یآمارواحتماالت مهندس

  مینیان مدرسا - 1گ 

 حکمت معماري درایران 
  مهرپویا – 1گ 
  )20تا 18از (

2/209* 
  /مدارهاي الکتریکی

  1سیستم هاي انرژي الکتریکی
  مینیان مدرسا - 1گ 

  
حفاظت،ایمنی واستانداردهاي 

 عمومی آزمایشگاهی وبیمارستانی 
  وانشادر - 1گ 

  
  (قدرت)سمینار

  مینیان مدرسا - 1گ 

2/302           

033/2            

403/2            

2/305           

603/2            

  1شنا *2/307
  وشن قیاسر -1گ

  1هندبال
ی سلمان-1گ

  )30:10(از

  1هندبال
ی سلمان-3گ

  )12(از

  1تربیت بدنی
ی سلمان-1گ

  )30:31(از
    

  1شنا *2/308
  شوریده  -3گ
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+*53/3            

 1مقدمات طراحی معماري         54/3*+

  یمیابراه -1گ

 )1ماري ارشد(طرح مع      101/3*+

  )18(تا  زاده فیشر -1گ

 )1طرح معماري ارشد(      102/3*+

  )18(تا حسین زاده  -2گ

103/3            

+*104/3      
 )3طرح معماري ارشد(

  )18(تا  یرحمان -1گ

+*105/3        
 4طراحی معماري

  )20(تا  یمعصوم زاده بجستان -1گ

*012/3    
 ذخیره وبازیابی اطالعات 

  کرانی بایگیش - 1گ 
  

 روب برنامه نویسی مبتنی ب
قدم زاده م - 2و1گ 

  زوج *کاشانی 
  

*022/3    
 مبانی ساختمان گسسته 

  الخورده حقیقیس - 2گ
 طراحی الگوریتم ها 

  الخورده حقیقیس - 1گ
 اصول طراحی کامپایلر 

  الخورده حقیقیس - 1گ
  

203/3            

+204/3        
 بیان معماري

  سمیه رضائی -1گ

+*052/3      
 )3طرح معماري ارشد(

  )18(تا ر دادف -2گ

*013/3    
 برنامه نویسی پیشرفته 

  ائیشمس - 1گ 
  

 معماري کامپیوتر 
  خطیب - 1گ 

 معماري کامپیوتر 
  خطیب - 2گ 

*023/3        
  1مباحث ویژه

  زدانجوی - 1گ 
 اصول طراحی پایگاه داده ها 

  زوج *زدانجو ی -1گ

303/3            

 معادالت دیفرانسیل   043/3*
  زوج *نوري  - 7گ 

 ت عددي محاسبا
  نوري - 1گ 

  
 ریاضیات گسسته 

  کرانی بایگیش - 1گ 
  

305/3            

*412/3    
 روش پژوهش وارائه 

  میدزادهح - 1گ 
      

*413/3    
 ریزپردازنده وزبان اسمبلی 

  الکی - 1گ 
 مبانی امنیت اطالعات 

  میدزادهح - 1گ 
    


