
 )1فرد (ساختمان - پنجشنبهبرنامه کالسی روز 

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

  

*206/1   
 آماردرشهرسازي

  خاور - 1گ 
    

 

*217/1    
 اقتصادمهندسی

  دفر-انضباطی – 1گ 
  

 

  )2(ساختمان  فرد-شنبهپنج برنامه کالسی روز

 10-8  10-12  13-15  15-17  17-19  
 
*101/2    

 2دارياصول حساب
  دفر-فرامرزي – 1گ 

  
راتیو تعم ينگهدار يزیبرنامه ر  

  دبخشیام - 1 گ
 حفاظت ورله

  نژاد یساران - 1گ 

*102/2   
  )(نوروصدایکیالکتر ساتیتاس

  اتیب - 1 گ
      

*103/2    
 آزمایشگاه ممیزي انرژي

  لی محمدیانع - 1گ 
      

*104/2    
  2فیزیک

       ردف- اظمیان تربقانک - 3گ 

*105/2    
 1مت مصالحمقاو

  فرد-اقعی و - 1گ 
      

*106/2    

  تولید انرژي الکتریکی/
 تولیدونیروگاه ها

  فري فارمد ص - 1گ 
)13-30:11(  

      

*107/2  
در جهان يشهر و شهرساز خیتار  

  یمدن - 1 گ
 پایگاه داده ها

  افقهی - 3گ 
2یکیالکتر نیماش  
   ایاحمدن - 1 گ

2یعموم یاضیر  
 شرف زادها - 6 گ

2یادعموماقتص  109/2*  
  ظفرغالمرضازاده نوغان-1گ

  اصول حسابداري وهزینه یابی
  فرغالمرضازاده نوغانظ - 1گ 

/اقتصاد خرد  
1اقتصادعمومی  

  فرغالمرضازاده نوغانظ - 1گ 

2یاقتصادعموم  
  ظفرغالمرضازاده نوغان -2گ

2کیزیف  
  یعیرف - 2 گ

 1ریاضی عمومی  207/2*
  احسانی سرخ آبادي-1گ

2ریاضی عمومی  
 اشرف زاده - 11گ 

2یعموم یاضیر  
  ف زادهاشر - 5 گ

 طراحی سیستم هاي ریزپردازنده اي/

 میکروپروسسور/

 اصول میکروکامپیوتر

  هیمه خطیبیف - 1گ 

  معادالت دیفرانسیل
  ردف-لستانی نژادگ-10گ

2یعموم یاضیر  209/2*  
  انیشهر - 3 گ

 معادالت دیفرانسیل
  فرد-شهریان – 1گ 

2یعموم یاضیر  
  انیشهر - 4 گ

 ایستائی

  ترابی - 1گ 
  

307*/2       
  1ریاضی عمومی

  ردف-اعتمادزاده – 5گ 
  

 1ریاضی عمومی

  عتمادزادها - 6گ 

308*/2    
 مبانی اینترنت اشیاء

  دفر-بختیاري – 1گ 

 فیزیک
  بیات  - 1گ 

  
 مبانی شبکه هاي کامپیوتري

  وسف زاده اقدمی - 2گ 

  



  )3(ساختمان فرد- شنبهپنج روز برنامه کالسی

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

     یفن یطراح *53/3+

  )14(تا      یبانیش - 2گ   

    

+54/3*     

      )14(تا       خواجوئی-2گ      1طرح معماري *101/3+

+102/3*        
  يشهر یطراح يو روش ها یمبان

  یفیشر-1گ

  يشهر یطراح يو روش ها یمبان

  یفیشر-2گ

     1 يمعمار یمقدمات طراح *104/3+

  )14(تا به     زحمت کشان طرق - 1 گ

    

+105/3*     

201/3*  
 متون خارجی درعلوم ورزشی

  ظیمی ثانويع - 1گ 

یورزش يدادهایاماکن ورو تیریمد  

  يثانو یمیعظ - 1 گ
  مدلسازي پویایی هاي سیستم

  )14(از   صالحی-1گ

  

202/3*  
پرداخت حقوق  يها ستمیس

 ودستمزد

  حمد زادهم - 1 گ

 اصول مدیریت ساخت/
ت کارگاهیمدیریت وتشکیال  

  ولت مراديد - 1گ 

 مکانیک خاك
  ردف-حمدزاده شادمهريم-1گ

  اجراء آن يخاك مسلح وروشها

  يمحمدزاده شادمهر-1گ

طراحی سیستم هاي تهویه 
 1مطبوع

 ردف-مانی اقائیز-1گ

3/204+           

+052/3*   
  

  
   5کارگاه شهرسازي

   خسروشاهی گنجعلی-1گ 

301/3*  
 تاسیسات مکانیکی وبرقی

  زمانی اقائی - 1گ 

یمخابرات يشبکه ها    

  یکاظم - 1 گ

قیابزاردق  
 مدرس انینیام دیروحیام-1گ

 

302/3*            

304/3*      
 استاتیک ومقاومت مصالح

  صفري نادري-1گ
  

  

412/3*  
 شبکه هاي کامپیوتري

  يآهنگر - 1گ 

1کیزیف    

  مقدم یقربان - 6 گ
  

  

413/3*    
 روش پژوهش وارائه  

  ياریبخت - 1گ 
  

  

 
 


