
 (1)ساختمانفرد- شنبهبرنامه کالسی روز 
 

  
 

 
 
 

 

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

 یوبهره ور تیفیک تیریمد *1/206
 *فردمنش یاحمد-1گ

 زبان تخصصی 

 راشد - 1گ 
 برق یمبان

 ی*فردوسفی – 1 گ

برنامه ریزی وکنترل 
  1تولیدوموجودیها

 انضباطی - 1گ 
 

1/216*    
 ی/وتریکامپ یشبکه ها

 ترنتنیا یمهندس
 ی *فردآهنگر - 1 گ

 

 1برق یمهندس یمبان *1/217
  1شکل دهی فلزات   ی*فردوسفی – 1 گ

 گل مکانیون - 1گ 
 حفاظت ورله 

 قاینی - 1گ 

 ریدپذیتجد یها یانرژ یمبان *1/218
   یاقائ یزمان - 1 گ 

  2الکترونیک

 مافی نژاد - 1گ 
  2ترمودینامیک

 ماموریان - 1گ 

  1انتقال حرارت

 ده های انتقالپدی/
 ماموریان - 1گ 

 کنترل کیفیت آماری 

 انضباطی - 1گ 



 (2)ساختمانفرد- شنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

2/101* 
 یانرژ یها ستمیس لیتحل

  / 2یکیالکتر
 2قدرت یها ستمیس یبررس 

 *فردحسن پور دربان-1گ

 تحلیل سیستم ها 

  سیبویه – 1گ 
 برنامه نویسی کامپیوتر 

 دانشور - 1گ 

نگهداری،تعمیروترمیم سازه 
روش های تعمیرونگهداری /ها

  ساختمان

 دانشور - 1گ 

  پل سازی/اصول مهندسی پل

 دانشور - 1گ 

2/102* 
پردازش سیگنال های 

پردازش سیگنال های /دیجیتال
  (DSP) دیجیتال

 سربیشه ئی - 1گ 

اخالق حرفه ای درمدیریت 
 کرداسالمی باروی

 اکبری نوقابی - 1گ 

 آناتومی انسان 

 فراحتی - 1گ 
 آناتومی انسان 

 فراحتی - 2گ
 ساختمان داده ها 

 مدخسروی فار - 1گ 

 اخالق کاربردی  *2/103

 هژبری - 2گ 
 تفسیرموضوعی قرآن 

 هژبری - 5گ 

 / 1تحقیق درعملیات
 یاضیر یزیبرنامه ر 

 احمدی منش - 1گ 

 تیحما)اشخاص و1یحقوق مدن
 (نیازحقوق محجور

 افکار-1گ

 1اصول فقه
 افکار-1گ 

  1اندیشه اسالمی  *2/104

 بشارتی - 1گ 
  2اندیشه اسالمی 

 بشارتی - 2گ 
 طراحی وب 

 ی*فردمقدم زاده کاشان -1گ
 

2/105*  
 1یاقتصادعموم

 خانی قریه گچی-2گ 
 الکترونیک دیجیتال پیشرفته 

 (16)تا  رضایی ده سرخ - 1گ 
  1فلزات استخراج

 آدینه - 1گ 

2/106*    
مبانی طراحی شبکه های حمل و 

 نقل درون شهری 

 حاذقی - 1گ 

 مدل های کمی در شهرسازی 

 وثاق - 1گ 

 1کینامیترمود  *2/107
 ی*فردطوس یعبد انیعرفان -1گ

  1ریاضی عمومی

 احسانی سرخ آبادی - 1گ 
 یاقتصادمهندس

 *فردایاحمدن -1گ
 سیگنال هاوسیستم ها 

 کاظمی - 2گ 

 جبرخطی  *2/109

 رفیعی ثانی - 1گ 
 )صنایع(محاسبات عددی

 رفیعی ثانی - 1گ 

فیزیک الکتریسیته و / 2فیزیک
 (ICT) مغناطیس

 علی اکبریان - 1گ 

  1فیزیک

 علی اکبریان - 1گ 
  2ریاضی عمومی

 گلستانی نژاد - 1گ 

2/201    
 دانش خانواده وجمعیت 

 صائمی فرد - 6گ 
 اده وجمعیت دانش خانو

 صائمی فرد - 8گ 

2/202    
 لیفرانسیمعادالت د

  *فرداحسانی سرخ آبادی -6گ 

203/2       

204/2       

 حل تمرین آقای دماوندی     2/205

206/2       

 فارسی  *2/207

 فرد *شوریده دل-3گ

 فارسی 

 فرد *شوریده دل-8گ

 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 

 امیدبخش - 1گ 
 آناتومی 

 طبسی نژاد - 1گ 
 آناتومی 

 طبسی نژاد - 2گ 

2/209*  
برنامه /برنامه سازی پیشرفته 
 1سازی پیشرفته

 فرد *غفوریان نسب  -2و1گ

حفاظت،ایمنی واستانداردهای 
 عمومی آزمایشگاهی وبیمارستانی 

 روانشاد - 1گ 

 زبان خارجی 

 *فردداورپناه شهر قوچان-5گ

مدیریت وکارآفرینی 
 دسی پزشکی درمهن

 اکبری - 1گ 

2/302      

303/2       

304/2       

2/305      

306/2       

307/2 *   
  1فیزیک

 کاظمیان تربقان-8گ
  1فیزیک

 کاظمیان تربقان-10گ
 مبانی مهندسی برق 

 نوری - 1گ 

308/2 * 
  1مدارهای الکتریکی

 1سیستم های انرژی الکتریکی/
 امینیان مدرس - 1گ 

 فارسی  

 بهرامی اسالمیه ای - 10گ
 احتمال مهندسی 

 امینیان مدرس - 1گ 

 )کنترل(/ناری)قدرت(/سمناریسم

 (/کی)الکترونناریسم

 )مخابرات(/ناریسم

 (یپزشک ی)مهندسناریسم

 مدرس انینیام - 1 گ



 (3)ساختمانفرد- شنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

 سیاسک 53/3*+
 (12)تا فرد*ی ناصر-1گ

 سیاسک
 *فردی ناصر-2گ

 

 1مقدمات طراحی معماری     54/3*+

 یمیابراه -1گ

 (1طرح معماری ارشد)   101/3*+

  زاده فیشر -1گ
 (1طرح معماری ارشد)

 (18)تا  زاده فیشر -1گ

+*102/3   
 (3طرح معماری ارشد)

 دادفر  -2گ

 (3طرح معماری ارشد)

 (18)تا دادفر  -2گ

 (3معماری ارشد) طرح   104/3*+

 ی رحمان -1گ
 (3طرح معماری ارشد)

 (18)تا ی رحمان -1گ

+*105/3    
 4طراحی معماری

 ی معصوم زاده بجستان -1گ

 4طراحی معماری

معصوم زاده  -1گ

 (20)تا ی بجستان

*012/3  
 ذخیره وبازیابی اطالعات 

 شکرانی بایگی - 1گ 
 

  1مباحث ویژه

 یزدانجو - 1گ 
 سیستم عامل

افقهی -1گ  

*022/3  
 برنامه نویسی پیشرفته 

 شمسائی - 1گ 
 طراحی الگوریتم ها 

 سالخورده حقیقی - 1گ
 اصول طراحی کامپایلر 

 سالخورده حقیقی - 1گ

 حکمت معماری درایران 

 مهرپویا – 1گ 
 (20تا 18)از 

+204/3      

 بیان معماری    052/3*+

یرضائ هیسم -1گ  

 بیان معماری

گ1- سمیه رضائی)تا 
)20 

*013/3  
 مبانی ساختمان گسسته 

 سالخورده حقیقی - 2گ
  

 نیماش کینامید
  ی*فردریوز – 1 گ

*023/3  
 یسینو وتروبرنامهیکامپ یمبان

 *فردسبزوار یزارع-4گ
   

 زبان خارجی  043/3*

 مستشاری - 8گ 
 زبان خارجی 

 مستشاری - 1گ 
 مبانی امنیت اطالعات 

 حمیدزاده – 1گ 
  

305/3  
محاسبات /محاسبات عددی

 عددی)آنالیزعددی(

 نوری - 1گ 
   

*412/3  
 روش پژوهش وارائه 

 حمیدزاده - 1گ 
 

 معماری کامپیوتر 

 خطیب - 1گ 
 معماری کامپیوتر 

 خطیب - 2گ 

*413/3  
 ریزپردازنده وزبان اسمبلی 

 الکی - 1گ 
 

 ریاضیات گسسته 

 شکرانی بایگی - 1گ 

 وتروبرنامهیکامپ یمبان
 یسیون

 ی*فردگیبا یشکران-2گ


