
 (1)ساختمانفرد- پنجشنبهبرنامه کالسی روز 
 

  
 

 
 
 

 

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

1/206*      

1/216*      

1/217*  
 انتخاب موادفلزی 

 رمضان زاده نقندر - 1گ 
   

1/218*      



 (2)ساختمانفرد  - پنجشنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

2/101*  
 منطقی مدار

 منعمی زاده - 1گ 
  

 ابزاردقیق 

 امینیان مدرس - 1گ 

  2خواص فیزیکی مواد *2/102

 سزاوار سیدی جندقی - 1گ 
 مهندسی سیستم ها 

 قندهاریون - 1گ 
 مواددیرگداز 

 صاحب علم - 1گ 
 مهندسی پی 

 محمدزاده شادمهری - 1گ 
 

2/103* 
اصول حسابداری وهزینه 

  2مباحث ویژه/یابی

 فرامرزی - 1گ 

  2اصول حسابداری

 فرامرزی - 1گ 

 اصول کارائی انرژی 

 فرد *سپهر  - 1گ 
  

2/104* 
آمارواحتماالت مهندسی 

 احتمال مهندسی/

 الیاسی - 1گ 

 
 حقوق وقوانین شهری 

 قضائی - 1گ 

زبان تخصصی /زبان تخصصی 
 معماری

 قضائی - 1گ 
 

2/105*  
  2اقتصادعمومی

 اسمعیلی چرخاب - 2گ 

 ک سیاالت مکانی

 محمدمیرزایی قالی باف - 1گ 

 موادپیشرفته 

 مرعشی - 1گ 
  1ترمودینامیک مواد

 مرعشی – 1گ 

 تحلیل سازه ها *2/106
 دساالرمهرآبا-1گ

 تاریخ امامت 

 بختیاری نیازآبادی - 6گ 

 برنامه نویسی کامپیوتر 

 دستورانی - 1گ 

  1خواص مکانیکی مواد

 گل مکانیون - 1گ 
 

 ی سازمان ومدیریت مبان *2/107

 فرد *رجب زاده  - 1گ 

  2مدارهای الکتریکی

 نوری - 2گ 

 فیزیولوژی انسان 

 اسدی فریزی - 1گ 
 فیزیولوژی انسان 

 اسدی فریزی - 2گ 

اصول وروش شناسی 
 تمرین

 اسدی فریزی -1گ

 مدارهای الکتریکی والکترونیکی  *2/109

 صادق زاده - 1گ 
  1ریاضی عمومی

 الیاسی - 6گ 
 

 اصول مدیریت ونظریه سازمان 

 پیروی - 1گ 
 

2/201  
 مدارهای مخابراتی 

 زمانیان - 1گ 
  1مدارهای الکتریکی

 زمانیان - 2گ 
 آزمایشگاه ممیزی انرژی

 ارنوک-1گ
 

  1اندیشه اسالمی  2/202

 معین - 6گ 

  2اندیشه اسالمی 

 معین - 6گ 
  حل تمرین 

203/2       

204/2       

2/205      

206/2       

2/207* 
فیزیک الکتریسیته و / 2فیزیک

 (ICT) مغناطیس

 رفیعی - 2گ 

  1فیزیک

 رفیعی - 4گ 

  1فیزیک

 کاظمیان تربقان - 1گ 

 پدیده های بیوالکتریکی 

 غفوریان - 1گ 
 

 ریاضی عمومی  *2/209

 اعتمادزاده - 2گ 
  1ریاضی عمومی

 اعتمادزاده - 3گ 
  1ریاضی عمومی

   دهاعتمادزا - 4گ 

2/302      

303/2       

304/2       

    حل تمرین  2/305

306/2       

307/2   2ریاضی عمومی *

 اشرف زاده - 1گ 

 معادالت دیفرانسیل 

 اشرف زاده - 6گ 

  2ریاضی عمومی

 اشرف زاده - 3گ 

  2ریاضی عمومی

 اشرف زاده - 5گ 
 

308/2 *  
 مدارهای منطقی 

 صادق زاده - 1گ 
   



 (3)ساختمانفرد  - پنجشنبهامه کالسی روز برن

 
 مجازی   16-19    مصطفی رجبی مشهدیآقای دکتر  --    نامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیبر          

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

+*53/3   
 طراحی فنی

 نصراله الحسینی-1گ
 طراحی فنی

 نصراله الحسینی-1گ

+*54/3    
 کارگاه معماری وساخت

 (18تا  16از ) معصوم زاده بجستانی-1گ

+*101/3      

+*102/3      

+*104/3    
 1 یکارگاه شهرساز

 یعیرب-2گ

+*105/3    
 5کارگاه شهرسازی 

 گنجعلی خسروشاهی-1گ

 زبان تخصصی  012/3*

 یزدانجو - 1گ 

 زبان تخصصی 

 یزدانجو - 2گ 

برنامه نویسی دستگاه های 
 سیار 

 یزدانجو - 1گ 

 اینترنت اشیاء 

  یزدانجو - 1گ 

*022/3  
 اسالمی -تاریخ شهرهای ایرانی

 بداغ آبادی - 1گ 

 رآفرینی مبانی کا

 گنجعلی خسروشاهی - 1گ 

 برنامه نویسی سخت افزار

 * فرد قیطاسی -2و 1گ
 

+204/3      

+*052/3  
رسم فنی و نقشه کشی 

 ساختمان
 (13)تا آدینه سردار-1گ

   

*412/3  
 2ساختمان

    نصراله الحسینی-1گ

*413/3  
 سیستم های چندرسانه ای 

 فرد *رجائی  - 1گ 
   


