
  )1(ساختمان فرد- شنبهچهار روز برنامه کالسی

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

  1مواد کینامیترمود 206/1*
  یکهربائ - 1 گ

  /1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی
   /1بررسی سیستم هاي قدرت

  2سیستم هاي انرژي الکتریکی

  فرد-قاینی-1گ

 استاتیک

  شکیباپور – 1گ 

 تحقیق درعملیات/
1رنامه ریزي ریاضی ب   

ضایی نیکر -  1گ    

 2تحقیق درعملیات

  ردف-ضایی نیکر-1گ

*216/1   
  

  
  تئوري االستیسیته

  شکیباپور-1گ

  

*217/1   
  سازه هاي بتن آرمه پیشرفته  

  سن حاجی کاظمی ح-1گ
  روش اجزاءمحدود

  فرد-هاشمی – 1گ 

  سازه هاي فوالدي پیشرفته
  فرد-هاشمی – 1گ 

  یزبان فن 218/1*
  یاسالم - 2 گ

  بهینه سازي سیستم هاي قدرت الکتریکی 
 )16تا (قاینی   -1گ

  

  

  )2(ساختمان  فرد-شنبهچهار برنامه کالسی روز

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

*101/2    
  1مقاومت مصالح

  یواقع - 1گ 
 مبانی الکترونیک

  اشوري اشکلکع - 1گ 
 ریزي وکنترل پروژه برنامه

  فرد-رنه خاکسایگا-1گ
  سدهاي خاکی

  گانه خاکساری-1گ

  لیفرانسیمعادالت د 102/2*
  يدریح - 5 گ

  
  داده کاوي،مدل ها،الگوریتم هاوکاربردها/
  مباحث منتخب درسیستم هاي کالن(داده کاوي)

  )14از (کوشا     - 1گ 

  يساز يباز
  یاعم - 1 گ

*103/2      
  مباحث منتخب درانتقال حرارت

 )16تا (علوي   -1گ
  نرژي الکتریکیتوزیع ا

 )16از ( صفري فارمد-1گ

*104/2      
  /استاتیک
  ایستایی

  اظمیسمر حاجی ک -2گ

  انتقال حرارت جابجایی

  )16از (      ناقدي فر-1گ

*105/2      
  مهندسی پی پیشرفته

  ریمی فرزقیک - 1گ 

مبانی زیست سازگاري وآزمون هاي 
 بیولوژیکی

  ل مکانیونگ - 1گ 
  

*106/2      
  پیمان مدیریت ومقررات

  عالمی - 2گ 
  مدیریت پروژه

  فرد-علیپور – 1گ 

2تالیجید يها ستمیس  
  ه سرخد ییرضا - 1 گ

  2کیزیف  107/2*
  مقدم يطاهر - 5 گ

  1ریاضی عمومی

  فرد-حیدري – 4گ 

  /1سیستم هاي دیجیتال
 مدارهاي منطقی

  سن پور دربانح - 1گ 

 سیستم هاي کنترل خطی
  فرد-نوري -1گ

 1فیزیک

  یخشآل  - 4گ 

*109/2  
  سیگنال هاوسیستم ها

  فرد  -ربیشه ئی س -2گ
  فعالیت بدنی وتندرستی  

  الم رسول محمدرحیمیغ - 1گ 

 اقتصاد خرد/

1اقتصادعمومی  
  ردف-فرغالمرضازاده نوغانظ-1گ

  مدیریت مالی وحسابداري پروژه
  پورعلی - 1گ 

*207/2  
  1ریاضی عمومی

  عتمادزاده ا - 5گ 
  

  مقدمات مکانیک حرکت انسان
  اصر محمد رحیمین - 1گ 

 1الکترونیک

ضایی ده سرخر - 1گ   
یمهندس یاضیر  

  یطوس يعبد انیعرفان - 1 گ

*209/2  
 1مکانیک سیاالت

  کهرم - 1گ 

 اصول حسابداري وهزینه یابی  

  ردف-ظفرغالمرضازاده نوغان-1گ

 حرکت شناسی ورزشی

  بئی چیبم - 1گ 

حرکت انسان کیمقدمات مکان  

  یچ یبمبئ - 2 گ

307*/2  
 1مباحث ویژه

  دانجویز - 1گ 

 پدیده هاي بیوالکتریکی

  یانغفور - 1گ 

 مهندسی پی

  گانه خاکساری - 1گ 

 1ترمودینامیک

  عرفانیان عبدي طوسی-1گ

  هیدرولیک وآزمایشگاه

  ابیمیر - 1گ 

308*/2    
 مبانی اینترنت اشیاء

  اريبختی - 1گ 
  

 مباحث ویژه

  درف-سروي فارمدخ -2و1گ 

 مبانی مهندسی برق

  ردف-مین نوريا - 1 گ

 

  



  )3(ساختمان فرد- شنبهچهار روز برنامه کالسی

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

  )14تا (  کريلش-1گ 3کارگاه شهرسازي   *53/3+
    3يمعمار یطراح

  )20(تا    یرمهنجیش -1گ  
  )14تا (نی علیخا - 2گ   1کارگاه شهرسازي  *54/3+

  )20(تا    یتراب-3گ     5يمعمار یطراح    )13(تا     شریف زاده-1گ 1طراحی معماري *101/3+

        )13(تا     ساپار-1گ  2طراحی معماري  *102/3+

 2يمعمار یمقدمات طراح *104/3+
  )13(تا      يریقوام نص -2 گ

  وشمند    ه-2گ     5کارگاه شهرسازي   

           ظریف-2گ     ترسیم مقدماتی    *105/3+

201/3*    
  کیمکان یزبان تخصص

  یوسفی - 1 گ
  

 1سازه هاي بتن آرمه
  ردف-ترابی – 1گ 

  

202/3*  
  1مطبوع هیتهو يها ستمیس یطراح

  یقائا یزمان - 1 گ
  ) وستهی(نا پ ستمیس يبرنامه ساز

  زدانجوی - 1 گ

  معماري ادوات شبکه/
  مفاهیم پیشرفته دررایانش امن

  )14از(ي طوسی    باوفا - 1گ 

  مدیریت پایگاه دانش/
  هوش مصنوعی پیشرفته/

  2مباحث ویژه درشبکه هاي کامپیوتري
 )20تا(شمسائی -1گ

3/204+       
  نقشه کشی صنعتی

  دیان محم-1گ 
  

+052/3*           

  یادگیري حرکتی        *301/3
 نفرادي دوغ آباديا - 1گ 

  نظریه توالی عملیات/
مدلهاي زمانبندي وبهینه سازي حمل 

  ونقل
  )20(تاده حسن زا-1گ

302/3*        
 اصول شبیه سازي

  بویهسی - 1گ 
 اصول شبیه سازي

  هسیبوی - 2گ 

304/3*      
  نقشه کشی صنعتی

  محمدیان-1گ 
  )وستهی(ناپنترنتیا یمهندس

  هدزادیحم - 1 گ
اطالعات تیامن یمبان  

 دزادهیحم - 1 گ

412/3*  
برنامه ریزي وکنترل 

 1تولیدوموجودیها

  سن زادهح - 1گ 

 کنترل کیفیت آماري

  سن زاده ح - 1گ 
       

  یهوش محاسبات یمبان  *413/3
  یقیالخورده حقس - 1 گ

 برنامه نویسی پیشرفته

  دفر-شمسائی – 1گ 

  داده کاوي/
  مفاهیم پیشرفته دررایانش امن/

  یادگیري ماشین
  )14از(بختیاري     - 1گ 

  

  
   


