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

 يوبهره ور تیفیک تیریمد *1/206

  *فردمنش ياحمد-1گ
 زبان تخصصی 

  راشد - 1گ 
  2ترمودینامیک

  اموریانم - 1گ 

برنامه ریزي وکنترل 
  1تولیدوموجودیها

  نضباطیا - 1گ 
  

1/216*           

  1برق یمهندس یمبان *1/217
  *فردیوسفی – 1 گ

      
 حفاظت ورله 

  نیقای - 1گ 

  ریدپذیتجد يها يانرژ یمبان *1/218
    یاقائ یزمان - 1 گ 

  2الکترونیک
  افی نژادم - 1گ 

  برق یمبان
  *فردیوسفی – 1 گ

  1انتقال حرارت
  اموریانم - 1گ 

 کنترل کیفیت آماري 
  نضباطیا - 1گ 
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2/101* 
 يانرژ يها ستمیس لیتحل

   / 2یکیالکتر
  2قدرت يها ستمیس یبررس 
  *فردسن پور دربانح-1گ

 تحلیل سیستم ها 
   سیبویه – 1گ 

 برنامه نویسی کامپیوتر 
  شوردان - 1گ 

 نگهداري،تعمیروترمیم سازه ها 
  وردانش - 1گ 

 اصول مهندسی پل 
  انشورد - 1گ 

  1شنا *2/102
  وشن قیاسر -1گ

اخالق حرفه اي درمدیریت 
  بارویکرداسالمی

  کبري نوقابیا - 1گ 

 آناتومی انسان 
  حتیفرا - 1گ 

 زبان خارجی 
  *فردر قوچانداورپناه شه-5گ

 ساختمان داده ها 
  مدسروي فارخ - 1گ 

  1شنا *2/103
  شوریده  -3گ

  1هندبال

  ی سلمان-1گ

  1هندبال
ی سلمان-3گ

  )30:11ز(ا

  1 یبدن تیترب

  ی سلمان-1گ

 آناتومی 
  بسی نژادط - 1گ 

 سیگنال هاوسیستم ها 
  میکاظ - 2گ 

 پردازش سیگنال هاي دیجیتال  *2/104
  ربیشه ئیس - 1گ 

  روش تحقیق درمهندسی پزشکی
  ربیشه ئیس - 1گ 

  1تحقیق درعملیات
  حمدي منشا - 1گ 

  1شکل دهی فلزات
  ل مکانیونگ - 1گ 

  نیماش کینامید
   *فرديریوز – 1 گ

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

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

  1استخراج فلزات
  نهآدی - 1گ 

  2تربیت بدنی  *2/106

  )30:7(ازی قلعه ن ياسد-1گ

  2تربیت بدنی 

  )9(ازی قلعه ن ياسد-3گ

  1فیزیک
  یان تربقانمکاظ - 8گ 

مبانی طراحی شبکه هاي حمل 
  و نقل درون شهري

  حاذقی - 1گ 

 مدل هاي کمی در شهرسازي 
  وثاق - 1گ 

 یسینو وتروبرنامهیکامپ یمبان *2/107

  فرد*سبزوار یزارع-4گ
 1کینامیترمود

  *فردیوسط يعبد انیعرفان -1گ
  

  یاقتصادمهندس
  *فردایاحمدن - 1گ

 مبانی مهندسی برق 
  نوري - 1گ 

 جبرخطی  *2/109
  فیعی ثانیر - 1گ 

 (صنایع)محاسبات عددي
  فیعی ثانیر - 1گ 

  2فیزیک
  لی اکبریانع - 1گ 

  1فیزیک
  لی اکبریانع - 1گ 

مدیریت وکارآفرینی 
  درمهندسی پزشکی

  رياکب - 1گ 

 فارسی  2/201

 فرد *شوریده دل-3گ

 فارسی 

 فرد *شوریده دل-8گ

  1ریاضی عمومی
  آباديحسانی سرخ ا - 1گ 

  لیفرانسیمعادالت د
  *فردباديآاحسانی سرخ  -6گ 

  2ریاضی عمومی
  لستانی نژادگ - 1گ 

 زبان خارجی  2/202
  ستشاريم - 8گ 

 زبان خارجی 
  ستشاريم - 1گ 

  
 فارسی 

  هرامی اسالمیه ايب -  10گ 
  

203/2  اخالق کاربردي  
  هژبري - 2گ 

 تفسیرموضوعی قرآن 
  هژبري - 5گ 

  
 معیت دانش خانواده وج

  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

  میدبخشا - 1گ 
 احتمال مهندسی 

  مینیان مدرسا - 1گ 
  (قدرت)سمینار

  مینیان مدرسا - 1گ 

  1مدارهاي الکتریکی *2/209
  مینیان مدرسا - 1گ 

  
حفاظت،ایمنی واستانداردهاي 

 عمومی آزمایشگاهی وبیمارستانی 
  وانشادر - 1گ 

(اشخاص 1یحقوق مدن
 )نیازحقوق محجور تیوحما

  افکار-1گ

  1اصول فقه
  افکار-1گ 

2/302           

033/2            

403/2            

2/305           

603/2            

2/307*           

2/308*           
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  سیاسک  53/3*+
  *فرد يناصر-1گ

  سیاسک
    *فردي ناصر-2گ

 1مقدمات طراحی معماري         54/3*+

  یمیابراه -1گ

 )1طرح معماري ارشد(      101/3*+

  )18(تا  ادهز فیشر -1گ

 )3طرح معماري ارشد(      102/3*+

  )18(تا دادفر  -2گ

103/3            

+*104/3      
 )3طرح معماري ارشد(

  )18(تا  یرحمان -1گ

+*105/3        
 4طراحی معماري

  )20(تا  یمعصوم زاده بجستان -1گ

 برنامه سازي پیشرفته     012/3*
  فرد *غفوریان نسب  -2و1گ

 طراحی وب  
  ی*فردمقدم زاده کاشان -1گ

  سیستم عامل
  افقهی - 1گ 

*022/3    
 مبانی ساختمان گسسته 

  الخورده حقیقیس - 2گ
  

 اصول طراحی کامپایلر 
  الخورده حقیقیس - 1گ

 حکمت معماري درایران 
  مهرپویا – 1گ 

  )20تا 18(از 

203/3            

+204/3            

+*052/3        
 بیان معماري

  سمیه رضائی -1گ

*013/3    
 ویسی پیشرفته برنامه ن
  ائیشمس - 1گ 

  
 معماري کامپیوتر 

  خطیب - 1گ 
 معماري کامپیوتر 

  خطیب - 2گ 

*023/3    
 ذخیره وبازیابی اطالعات 

  کرانی بایگیش - 1گ 
  

  1مباحث ویژه
  زدانجوی - 1گ 

  یسینو وتروبرنامهیکامپ یمبان

  فردی*گیبا یشکران-2گ

303/3            

*043/3    
 محاسبات عددي 

  ينور - 1گ 
  

 ریاضیات گسسته 
  کرانی بایگیش - 1گ 

  

305/3            

*412/3    
 روش پژوهش وارائه 

  میدزادهح - 1گ 
 طراحی الگوریتم ها 

  الخورده حقیقیس - 1گ
  يوتریکامپ يشبکه ها

  ي*فردآهنگر – 1 گ
  

*413/3    
  ریزپردازنده وزبان اسمبلی

  الکی - 1گ 
 مبانی امنیت اطالعات 

  میدزادهح - 1گ 
    


