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1/206*  
 معماری جهان 

 حجازی - 2گ 
  1سازه های فوالدی

 شکیباپور - 1گ 
 روش اجزاءمحدود 

 فرد *هاشمی  - 1گ 
  2تحقیق درعملیات

 رضایی نیک - 1گ 

1/216* 
تحلیل سیستم های انرژی 

  1الکتریکی

  1ستم های قدرتبررسی سی /
 قاینی - 1گ 

مبانی مهندسی /مبانی برق
  1برق

 یوسفی - 1گ 

  2زبان تخصصی

 یوسفی - 1گ 
  1تحقیق درعملیات

 رضایی نیک - 1گ 

تجهیزات عمومی بیمارستانی 
 وکلینیک های پزشکی 

 فرد *خطیبی  - 2و 1گ 

 سیستم های انتقال آب  *1/217

 کهرم - 1گ 
  1مکانیک سیاالت

 مکهر - 1گ 

 معماری واقلیم 

 حجازی - 1گ 

 نوینفن آوری های 
 ساختمان

 حجازی-1گ

 سازه های فوالدی پیشرفته 

 هاشمی - 1گ 

 تاسیسات مکانیکی وبرقی  *1/218

 زمانی اقائی - 1گ 
 

 شرفتهیبتن آرمه پ یسازه ها
 یکاظم یحاج - 1 گ

 مدیریت پروژه 

 یگانه خاکسار - 1گ 
 سدهای خاکی 

 یگانه خاکسار - 1گ 
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2/101*  
سیستم های خرید،انبارداری 

 وتوزیع 

 رجب زاده - 1گ 

  (A-D,D-A) مبدل های داده مجتمع

 (16)تا رضایی ده سرخ - 1گ 
  1ترمودینامیک

 عرفانیان عبدی طوسی - 1گ 

 خواندن پیشرفته  *2/102

 سلطانیان - 1گ 
 مقدمه ای برسیاالت محاسباتی

 صوفی نوقابی -1گ

مباحث منتخب درسیستم /داده کاوی،مدل ها،الگوریتم هاوکاربردها 
 های کالن)داده کاوی(

 (14کوشا )از  – 1گ 

 هیدرولیک وآزمایشگاه
 محمدی -1گ

 اصول کارائی انرژی  *2/103

 سپهر - 1گ 
 گذاری انرژی مبانی سیاست

 سپهر - 1گ 
 2مکانیک سیاالت

 سپهر-1گ
 برنامه ریزی وکنترل پروژه 

 علیپور - 1گ 

مدیریت مالی وحسابداری 
 پروژه 

 علیپور - 1گ 

 اقتصادمهندسی  *2/104

 فرد *میقانی  - 1گ 
 ها  سیستمتحلیل 

 فرد *سیبویه  - 1گ 
 مدیریت ومقررات پیمان 

 فرد *عالمی  - 1گ 
 زلزله اصول مهندسی 

 عالمی - 1گ 

 برنامه ریزی عددصحیح

 (2۰)تا پاکدامن-1گ

2/105* 
مبانی برنامه ریزی پیشرفت 

 وعدالت 

 خانی قریه گچی - 1گ 

 اقتصاد خرد 

 خانی قریه گچی - 1گ 
 خاک مسلح 

 راشد - 1گ 

 ابزاردقیق 

 فرد *امینیان مدرس  - 1گ 
 آمارواحتماالت مهندسی 

 فرد *الیاسی  - 1گ 

  2اندیشه اسالمی  *2/106

 بشارتی - 3گ 
 مبانی مدیریت

 عبدی -1گ
 بیوشیمی

 هاشمی قوچانی-1گ
 کارآفرینی 

 فرد *سالمی  - 2و  1 گ 

مدارهای الکتریکی 
 والکترونیکی 

 فرد *صادق زاده  - 1گ 

  1فیزیک *2/107

 رضوانی ینگابادی - 2گ 
  1فیزیک

 رضوانی ینگابادی - 3گ 
 طرح ریزی واحدهای صنعتی 

 فرد *جاوید  - 1گ 
 متون خارجی درعلوم ورزشی 

 عظیمی ثانوی - 1گ 
 برنامه نویسی کامپیوتر 

 دانشور - 1گ 

 تاریخ امامت  *2/109

 بختیاری نیازآبادی - 3گ 
 تاریخ امامت 

 بختیاری نیازآبادی - 4گ 
 محاسبات عددی 

 صوفی نوقابی - 1گ 
 زبان فنی 

 نمائی قاسمی - 1گ 
 زبان فنی 

 ئی قاسمینما - 2گ 

  2فیزیک 2/201

 طاهری مقدم - 3گ 
  2فیزیک

 طاهری مقدم - 4گ 
 2حسابداری صنعتی

 محمدی-1گ
  2فیزیک

 فرد *علی اکبریان  - 1گ 
 

2/202  
  1اندیشه اسالمی 

 بشارتی - 3گ 
 

 محاسبات عددی

 محمدی-1گ
 ریاضیات پایه

 عجمی-1گ

203/2     
 اخالق کاربردی 

 مجیدی بیلندی - 5گ 
 کاربردی اخالق 

 مجیدی بیلندی - 6گ 

204/2     
 انقالب اسالمی ایران 

 صفاریان طوسی - 2گ 
 انقالب اسالمی ایران 

 صفاریان طوسی - 4گ 

2/205  
  دستورزبان پایه

 پوزش - 1گ 
 

 ریاضیات عالی مهندسی
 *فردپهلوان مصوری-1گ

 مدیریت منابع انسانی 

 زراعت گر بورانی - 1گ 

206/2       

 مبانی سازمان ومدیریت  *2/207

 رجب زاده - 1گ 
 اصول وافزارهای توان بخشی 

 فرد *کفائی رضوی  - 1گ 

مقدمات جامعه شناسی 
 ورزشی

 عبدی -1گ
 

 معادالت دیفرانسیل 

 فرد *گلستانی نژاد  - 5گ 

  1ریاضی عمومی *2/209

 فرد *اعتمادزاده  - 3گ 
  1ریاضی عمومی

 فرد *اعتمادزاده  - 4گ 
 ومی ریاضی عم

 فرد *اعتمادزاده  - 2گ 
 مراتب اجرایی ساختمان

 فرشید عالمی-1گ

2/302      

303/2       

304/2       

2/305    
بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی 

 محیطی 

 اسالمیان - 2گ 

 درک وبیان محیط شهری 

 اسالمیان - 1گ 

306/2       

307/2 *  
 سیستم های چندرسانه ای 

 رجائی - 1گ 
 فارسی

 بهرامی اسالمیه ای-3گ
  2طراحی اجزاء

 فرد *محمدیان  - 1گ 
 یادگیری حرکتی 

 انفرادی دوغ آبادی - 1گ 

308/2   1مدارهای الکتریکی *

امینیان مدرس - 1گ   
 دینامیک  

 فرد *پهلوان مصوری - 1گ 

استاتیک  /استاتیک ومقاومت مصالح 
 ومقاومت مصالح درمهندسی پزشکی

 فرد *قائمیان  - 1گ 

 مدارهای پالس ودیجیتال 

 فرد *دزیانی  - 1گ 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه
 (-1، طبقه 2)ساختمان

 2تربیت بدنی 
 اسدی فریزی-1۰گ 

 2تربیت بدنی 
 اسدی فریزی-12گ 

   



 (3)ساختمانفرد  - چهارشنبهبرنامه کالسی روز 

 

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

3مقدمات طراحی معماری 53/3*+  
مرادپور-1گ  

3مقدمات طراحی معماری  
(13)تا مرادپور-1گ  

   

 معماری بومی 54/3*+
 قوام نصیری-1گ

 معماری بومی
 (13)تا قوام نصیری-1گ

2مقدمات طراحی معماری  
قوام نصیری-2گ  

2مقدمات طراحی معماری  
(18)تا قوام نصیری-2گ  

 

 1کارگاه شهرسازی  101/3*+
 (12لشکری )تا -1گ

   

 3ارگاه شهرسازی ک 102/3*+
 (12خلج )تا -2گ

 3کارگاه شهرسازی 
 خلج-1گ

 3کارگاه شهرسازی 
 (18خلج )تا-1گ

 

 1طراحی معماری 104/3*+
 شریف زاده-1گ

 1طراحی معماری
 (13)تا  شریف زاده-1گ

   

 2مقدمات طراحی معماری 105/3*+
 ابراهیمی-1گ

 2مقدمات طراحی معماری
 (14ابراهیمی )تا -1گ

 2بیان معماری
 ابراهیمی-1گ

 مبانی اینترنت اشیاء  012/3*

 فرد *بختیاری  - 1گ 
  1الکترونیک

 فرد *گلمکانی  - 1گ 
 یادگیری ماشین/شناسایی الگو 

 (14)از  بختیاری - 1گ 
 سیگنال هاوسیستم ها 

 فرد *کاظمی  - 2گ 

 روش پژوهش وارائه  022/3*

 باوفای طوسی - 1گ 
 نظریه زبان هاوماشین ها 

 امینیان مدرس - 1گ 
 جبرخطی کاربردی 

 امینیان مدرس - 1گ 
 ریزپردازنده پیشرفته

 (16)از باوفای طوسی-1گ

 1نقشه کشی صنعتی 204/3+
 (12)تا  قائمیان-1گ

   

+*052/3      

*412/3 
ساختمان داده هاوالگوریتم 

 ها 

 حمیدزاده - 1گ 

 مهندسی اینترنت
 حمیدزاده-1گ

مباحث پیشرفته دررایانش /شبکه های کامپیوتری پیشرفته 
 شبکه های بی سیم وسیار/امن

 (14حمیدزاده )از  – 1گ 

 پنهان سازی اطالعات
 (2۰)تا  رجائی-1گ

*413/3 
مبانی کامپیوتروبرنامه 

 نویسی 

 فرد *شمسائی  - 2گ 

 برنامه نویسی پیشرفته 

 *باوفای طوسی  - 3گ 

 فرد

ایمنی وبهداشت فردی 
 درورزش

 پوداشت-1گ

 مپیوترمعماری کا
 یوسف زاده اقدم-1گ

مبانی شبکه های 
 کامپیوتری 

یوسف زاده  - 1گ 
 اقدم


