
  )1(ساختمان فرد- شنبهچهار روز برنامه كالسي
  10-8  10-12  13-15  15-17  17-19  

  1مواد كيناميترمود 206/1*
  يكهربائ - 1 گ

  /1تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي
   /1بررسي سيستم هاي قدرت

  2سيستم هاي انرژي الكتريكي
  فرد-قايني-1گ

 استاتيك

  شكيباپور – 1گ 

 تحقيق درعمليات/
1رنامه ريزي رياضي ب   

ضايي نيكر - 1گ    

2تحقيق درعمليات
 ردف-ضايي نيكر-1گ

  تئوري االستيسيته       216/1*
  شكيباپور-1گ

  

 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته     217/1*
 سن حاجي كاظمي ح-1گ

  روش اجزاءمحدود
  فرد-هاشمي – 1گ 

 سازه هاي فوالدي پيشرفته
 فرد-هاشمي – 1گ 

  يزبان فن 218/1*
  ياسالم - 2 گ

  بهينه سازي سيستم هاي قدرت الكتريكي 
 )16-13(قايني   -1گ

  

  

  )2(ساختمان  فرد-شنبهچهار برنامه كالسي روز
  10-8  10-12  13-15  15-17  17-19  

  1مقاومت مصالح    101/2*
  يواقع - 1گ 

 مباني الكترونيك
  اشوري اشكلكع - 1گ 

 ريزي وكنترل پروژه برنامه

  فرد-رنه خاكسايگا-1گ
  سدهاي خاكي

  گانه خاكساري-1گ

  ليفرانسيمعادالت د102/2*
    يدريح - 5 گ

  داده كاوي،مدل ها،الگوريتم هاوكاربردها/
  مباحث منتخب درسيستم هاي كالن(داده كاوي)

  )14-17(كوشا     - 1گ 
  يساز يباز
  ياعم - 1 گ

  مباحث منتخب درانتقال حرارت     103/2*
 )16-13(علوي   -1گ

  نرژي الكتريكيتوزيع ا
 )19-16( صفري فارمد-1گ

*104/2     
  /استاتيك
  ايستايي

 اظميسمر حاجي ك -2گ
  انتقال حرارت جابجايي

  )16-19(      ناقدي فر-1گ

  مهندسي پي پيشرفته     105/2*
  ريمي فرزقيك - 1گ 

مباني زيست سازگاري وآزمون هاي 
 بيولوژيكي

  ل مكانيونگ - 1گ 
  

 پيمان مديريت ومقررات     106/2*
  عالمي - 2گ 

  مديريت پروژه
  فرد-عليپور – 1گ 

2تاليجيد يها ستميس  
  ه سرخد ييرضا - 1 گ

  2كيزيف  107/2*
  مقدم يطاهر - 5 گ

  1رياضي عمومي
  فرد-حيدري – 4گ 

 /1سيستم هاي ديجيتال
 مدارهاي منطقي

  سن پور دربانح - 1گ 
 سيستم هاي كنترل خطي

  فرد-نوري -1گ
 1فيزيك

  يخشآل  - 4گ 

  سيگنال هاوسيستم ها  109/2*
 فعاليت بدني وتندرستي   فرد  ‐ربيشه ئي س -2گ

  الم رسول محمدرحيميغ - 1گ 
 اقتصاد خرد/
1اقتصادعمومي  

  ردف-فرغالمرضازاده نوغانظ-1گ
 مديريت مالي وحسابداري پروژه

  پورعلي - 1گ 

  1رياضي عمومي 207/2*
  مقدمات مكانيك حركت انسان    عتمادزاده ا - 5گ 

  اصر محمد رحيمين - 1گ 
 1الكترونيك

ضايي ده سرخر - 1گ   
يمهندس ياضير  

  يطوس يعبد انيعرفان - 1 گ

 1مكانيك سياالت  209/2*
  كهرم - 1گ 

 اصول حسابداري وهزينه يابي  

  ردف-ظفرغالمرضازاده نوغان-1گ
 حركت شناسي ورزشي

  بئي چيبم - 1گ 
حركت انسان كيمقدمات مكان  

  يچ يبمبئ - 2 گ

 1مباحث ويژه 2/*307
  دانجويز - 1گ 

 پديده هاي بيوالكتريكي

  يانغفور - 1گ 
 مهندسي پي

  گانه خاكساري - 1گ 
 1ترموديناميك

  عرفانيان عبدي طوسي-1گ
  هيدروليك وآزمايشگاه

  ابيمير - 1گ 

 مباني اينترنت اشياء   2/*308

 مباحث ويژه    اريبختي - 1گ 

 درف-سروي فارمدخ -2و1گ 
 مباني مهندسي برق

  ردف-مين نوريا - 1 گ
 

  



  )3(ساختمان فرد- شنبهچهار روز برنامه كالسي
  10-8  10-12  13-15  15-17  17-19  

    3يمعمار يطراح  )14-10(  كريلش-1گ 3كارگاه شهرسازي  *53/3+
  )20-15(   يرمهنجيش -1گ  

  )8-14(ني عليخا - 2گ   1كارگاه شهرسازي  *54/3+

  )15-20(   يتراب-3گ     5يمعمار يطراح    )13-8(    شريف زاده-1گ 1طراحي معماري *101/3+

        )13-8(    ساپار-1گ  2طراحي معماري  *102/3+

 2يمعمار يمقدمات طراح *104/3+
  )13-8(     يريقوام نص -2 گ

  )19-15(وشمند     ه-2گ     5كارگاه شهرسازي   

  )15-19(         ظريف-2گ     ترسيم مقدماتي    *105/3+

  كيمكان يزبان تخصص    *201/3
 1سازه هاي بتن آرمه    يوسفي - 1 گ

    ردف-ترابي – 1گ 

  1مطبوع هيتهو يها ستميس يطراح  *202/3
  يقائا يزمان - 1 گ

  ) وستهي(نا پ ستميس يبرنامه ساز
  زدانجوي - 1 گ

  معماري ادوات شبكه/
  مفاهيم پيشرفته دررايانش امن

  )17-14(ي طوسي    باوفا - 1گ 

  مديريت پايگاه دانش/
  هوش مصنوعي پيشرفته/

 2مباحث ويژه درشبكه هاي كامپيوتري
 )17-20(شمسائي -1گ

  نقشه كشي صنعتي       +3/204
    ديان محم-1گ 

+052/3*          

  يادگيري حركتي        *301/3
 نفرادي دوغ آباديا - 1گ 

  نظريه توالي عمليات/
مدلهاي زمانبندي وبهينه سازي حمل 

  ونقل
  )20-17(ه حسن زاد-1گ

 اصول شبيه سازي        *302/3
  بويهسي - 1گ 

 اصول شبيه سازي
  هسيبوي - 2گ 

  نقشه كشي صنعتي      *304/3
  محمديان-1گ 

  )وستهي(ناپنترنتيا يمهندس
  هدزاديحم - 1 گ

اطالعات تيامن يمبان  
 دزادهيحم - 1 گ

412/3*  
برنامه ريزي وكنترل 

 1توليدوموجوديها
  سن زادهح - 1گ 

 كنترل كيفيت آماري

         سن زاده ح - 1گ 

  يهوش محاسبات يمبان  *413/3
  يقيالخورده حقس - 1 گ

 برنامه نويسي پيشرفته

  دفر-شمسائي – 1گ 

  داده كاوي/
  مفاهيم پيشرفته دررايانش امن/

  يادگيري ماشين
  )14-17(بختياري     - 1گ 

  

  
   


