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)462-(ابراهیم زاده ساروي-محمد)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500330برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها 4241301 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)462-(ابراهیم زاده ساروي-محمد)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته500330کنترل کیفیت آماري424116 تا 12:0 10:30 )سه شنبه:( تا 10:20 9:0 سه شنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)تخصصیمشترك1395/10/2908:30کاردانی80220ماشینهاي الکتریکی مخصوص8094 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی ارشد 1330دینامیک سیستم هاي قدرت الکتریکی 4124101 تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 16:30 15:0 چهارشنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته500330مدارهاي الکتریکی422210 تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته400330مدارهاي الکتریکی422410 تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته500330مدارهاي الکتریکی 4311261 تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته30330مدارهاي الکتریکی 421118931 تا 14:30 13:0 )پنج شنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)تخصصیمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته30330بررسی سیستمهاي قدرت4122762 تا 9:20 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)تخصصیمشترك1395/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته40330بررسی سیستمهاي قدرت4153332 تا 9:20 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته30330بررسی سیستمهاي قدرت4122431 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته300330بررسی سیستمهاي قدرت4122431 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی - ناپیوسته40330بررسی سیستمهاي قدرت 4153201 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(

)196-(ابراهیمی-سیدرضا)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته30330تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 421128931 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)377-(ابراهیمی-فاطمه)تخصصیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته400220تجارت الکترونیکی431234 تا 15:0 13:0 دوشنبه:(
)377-(ابراهیمی-فاطمه)تخصصیمشترك1395/11/0414:00کارشناسی پیوسته400330مهندسی فناوري اطالعات 4312372 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
)377-(ابراهیمی-فاطمه)تخصصیمشترك1395/10/2014:00کارشناسی پیوسته400330مهندسی فناوري اطالعات 4312331 تا 12:0 10:30 )دوشنبه:( تا 10:20 9:0 دوشنبه:(
)444-(ابراهیمیان شیاده-سیدحسین)اختیاريمشترك1395/11/0408:30کاردانی100211کارآفرینی و پروژه413131 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)444-(ابراهیمیان شیاده-سیدحسین)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کاردانی100220زبان فنی413122 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)444-(ابراهیمیان شیاده-سیدحسین)اصلیمشتركکاردانی100312کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در معماري413116 تا 18:0 15:0 سه شنبه:(

)97-(ادیبی-ابوالقاسم)تخصصیمشتركکاردانی80101کارگاه سیم پیچی85432 تا 16:0 13:0 پنج شنبه:(
)97-(ادیبی-ابوالقاسم)تخصصیمشتركکاردانی80101کارگاه سیم پیچی 85421 تا 12:15 9:30 پنج شنبه:(

)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)اصلیمشتركکاردانی100101آزمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی421107 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)تخصصیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته400330سیستمهاي چند رسانه اي431240 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته1321طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه نویسی421327 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)255-(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)اصلیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته500330طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه سازي431136 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)191-(اسماعیلی-اسماعیل)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته40330ریاضیات مهندسی415311 تا 16:0 14:30 )دوشنبه:( تا 14:20 13:0 دوشنبه:(
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)191-(اسماعیلی-اسماعیل)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته30330ریاضیات مهندسی42111693 تا 16:0 14:30 )دوشنبه:( تا 14:20 13:0 دوشنبه:(
)191-(اسماعیلی-اسماعیل)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته1220ریاضی مهندسی421302 تا 16:0 14:30 )دوشنبه:( تا 14:20 13:0 دوشنبه:(
)191-(اسماعیلی-اسماعیل)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330ریاضی مهندسی431130 تا 16:0 14:30 )دوشنبه:( تا 14:20 13:0 دوشنبه:(
)428-(اسمعیلی-ایمان)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2708:30کارشناسی ارشد 1330سیستم بر تراشه441710 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 پنج شنبه:(
)458-(اصغري پایین دهی، رئوفه)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی ارشد 350330روشهاي آماري444131 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:20 15:0 چهارشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته400330طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال422422 تا 14:20 13:0 )دوشنبه:( تا 12:15 11:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته500330طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال422422 تا 14:20 13:0 )دوشنبه:( تا 12:15 11:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/11/0314:00کاردانی100321سخت افزار کامپیوتر 4211032 تا 17:20 16:0 )دوشنبه:( تا 15:50 14:30 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی - ناپیوسته1220معماري کامپیوتر421312 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته500330معماري کامپیوتر422219 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته400330معماري کامپیوتر422419 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته500330معماري کامپیوتر431132 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته400330معماري کامپیوتري431214 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)جبرانی الفمشترك1395/10/2908:30کارشناسی ارشد 1330معماري کامپیوتر442204 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(
)274-(انوري سیدمحمد)جبرانی الفمشترك1395/10/2908:30کارشناسی ارشد 1330معماري کامپیوتر442403 تا 11:0 9:30 )دوشنبه:( تا 9:20 8:0 دوشنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)اصلیمشترك1395/10/2714:00کاردانی80330الکترونیک عمومی8080 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 10:50 9:30 پنج شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/1908:30کارشناسی ارشد 1330مدار مجتمع فرکانس رادیویی412454 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)اصلیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی پیوسته30330تجزیه و تحلیل سیستمها412240 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)اصلیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی پیوسته300330تجزیه و تحلیل سیستمها412240 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)اصلیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی - ناپیوسته40330تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها415317 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(

)76-(انیشه-سیدمحمود)اصلیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی پیوسته30330سیگنالها و سیستم ها42112193 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)جبرانی الفمشترك1395/10/2314:00کارشناسی ارشد 1330سیگنال و سیستم ها442405 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)تخصصیمشترك1395/10/2214:00کارشناسی پیوسته300330الکترونیک 4112553 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)تخصصیمشترك1395/10/2214:00کارشناسی پیوسته100330مدارهاي الکترونیکی411320 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101پروژه آزمایشگاه الکترونیک 4112653 تا 12:0 10:0 یکشنبه:(
)76-(انیشه-سیدمحمود)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه الکترونیک 4112563 تا 10:0 8:0 یکشنبه:(
)27-(آبروش-حسن)تخصصیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته30330حفاظت و رله ها412279 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 چهارشنبه:(
)27-(آبروش-حسن)جبرانی الفمشترك1395/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته40330حفاظت سیستمهاي قدرت415377 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 چهارشنبه:(
)27-(آبروش-حسن)اصلیمشترك1395/10/1908:30کارشناسی ارشد 1330مهندسی فشار قوي الکتریکی پیشرفته412412 تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 چهارشنبه:(



)27-(آبروش-حسن)اختیاريمشترك1395/10/2614:00کاردانی80220رله و حفاظت6266 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)27-(آبروش-حسن)تخصصیمشترك1395/11/0314:00کارشناسی پیوسته30330عایقها و فشار قوي412278 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)27-(آبروش-حسن)تخصصیمشترك1395/11/0314:00کارشناسی - ناپیوسته40330عایقها و فشار قوي415334 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)109-(آهن گداز-آرش)تخصصیمشتركکاردانی100211کارآفرینی و پروژه421125 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(

)109-(آهن گداز-آرش)تخصصیمشتركکاردانی80211کارآفرینی و پروژه6222 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)عمومیمشترك1395/10/2311:00کارشناسی - ناپیوسته1220تفسیر موضوعی قرآن109 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)عمومیمشترك1395/10/2311:00کارشناسی - ناپیوسته400220تفسیر موضوعی قرآن109 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)عمومیمشترك1395/10/2311:00کارشناسی - ناپیوسته500220تفسیر موضوعی قرآن109 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)عمومیمشترك1395/10/2311:00کارشناسی پیوسته30220تفسیر موضوعی قرآن161 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)463-(باقریان-مجتبی)عمومیمشترك1395/10/2311:00کارشناسی پیوسته40220تفسیر موضوعی قرآن161 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(

)125-(باکویی-حسن)پایهمشترك1395/10/2008:30کاردانی80330ریاضی عمومی6252 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 چهارشنبه:(
)125-(باکویی-حسن)پایهمشترك1395/10/2008:30کاردانی100330ریاضی عمومی6252 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 چهارشنبه:(

)240-(بذرام-هومن)تخصصیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی - ناپیوسته40330طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه415338 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)422-(برزگر-بهنام)تخصصیمشترك1395/10/1914:00کارشناسی ارشد 1330سیستم توزیع شده442409 تا 18:30 17:20 )چهارشنبه:( تا 17:20 16:0 چهارشنبه:(
)422-(برزگر-بهنام)تخصصیمشترك1395/10/2914:00کارشناسی پیوسته500330مهندسی نرم افزار 4311482 تا 14:20 13:0 )یکشنبه:( تا 12:15 11:0 یکشنبه:(
)422-(برزگر-بهنام)اصلیمشترك1395/10/2914:00کارشناسی پیوسته400330مهندسی نرم افزار 4312212 تا 14:20 13:0 )یکشنبه:( تا 12:15 11:0 یکشنبه:(

)224-(بستام-مصطفی)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/3014:00کارشناسی ارشد 1330شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته442224 تا 15:50 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 پنج شنبه:(
)224-(بستام-مصطفی)تخصصی اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی ارشد 2330شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته442311 تا 15:50 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 پنج شنبه:(
)224-(بستام-مصطفی)تخصصیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی ارشد 1330مباحث ویژه در شبکه هاي کامپیوتري 4424081 تا 18:30 17:20 )پنج شنبه:( تا 17:20 16:0 پنج شنبه:(
)224-(بستام-مصطفی)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی ارشد 1330شبکه کامپیوتري پیشرفته442407 تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه فیزیک 4222082 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه فیزیک 4312082 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2308:30کاردانی80220فیزیک عمومی9419 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
(حرارت و مکانیک)42110393 )360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته30330فیزیک 1 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته400330فیزیک 4222031 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330فیزیک 4222031 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته400330فیزیک 4224031 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330فیزیک4241041 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشتركکارشناسی پیوسته30101آرمایشگاه فیزیک 421110931 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(



)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشتركکارشناسی پیوسته400101آزمایشگاه فیزیک 4312071 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه فیزیک 4312071 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(

)360-(بوداغی مالیدره-رویا)پایهمشترك1395/10/2314:00کاردانی100220فیزیک جبرانی45 تا 10:0 8:0 سه شنبه:(
)432-(بهرام نژاد،زهرا)تخصصیمشترك1395/11/0308:30کاردانی100211روستا (1)413121 تا 12:15 10:30 دوشنبه:(
)432-(بهرام نژاد،زهرا)اصلیمشترك1395/10/2608:30کاردانی100211تنظیم شرایط محیطی (1)413108 تا 12:0 10:0 یکشنبه:(
)432-(بهرام نژاد،زهرا)اصلیمشتركکاردانی100312تمرین هاي معماري (2)413110 تا 10:0 8:0 )دوشنبه:( تا 10:0 8:0 یکشنبه:(
)404-(بیناپور-محمود)تخصصیمشتركکاردانی100404طراحی فنی ساختمان413119 تا 18:40 16:30 )یکشنبه:( تا 16:30 15:0 یکشنبه:(

)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته500330مبانی کامپیوتر و برنامه سازي422209 تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 پنج شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته400330مبانی کامپیوتر و برنامه سازي422409 تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 پنج شنبه:(
)276-(پناه-امیر)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کاردانی100220پایگاه داده421116 تا 11:0 9:30 پنج شنبه:(

)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته1321ساختمان داده ها421354 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330ساختمان هاي داده422213 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته400330ساختمان هاي داده422413 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330ساختمان داده ها431124 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته400330ساختمان داده ها431212 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته1321ایجاد بانکهاي اطالعاتی421329 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(

)276-(پناه-امیر)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته500330پایگاه داده ها422233 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته400330پایگاه داده ها422433 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته500330اصول طراحی پایگاه داده ها431147 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته400330اصول طراحی پایگاه داده ها431218 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2808:30کارشناسی ارشد 1330پایگاه داده ها442207 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته500330طراحی الگوریتم ها422221 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته400330طراحی الگوریتم ها422421 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته500330طراحی الگوریتم ها431131 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته400330طراحی الگوریتم ها431219 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2208:30کارشناسی ارشد 1330طراحی الگوریتم ها442205 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2208:30کارشناسی ارشد 1330طراحی الگوریتم ها442305 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2208:30کارشناسی ارشد 1330طراحی الگوریتم ها442401 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی - ناپیوسته1321طراحی الگوریتمها421307 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 16:0 14:30 سه شنبه:(



)276-(پناه-امیر)جبرانی پمشترك1395/10/2008:30کارشناسی - ناپیوسته1330سیستمهاي عامل421355 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته500330سیستم هاي عامل422220 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته400330سیستم هاي عامل422420 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته500330سیستم هاي عامل431134 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)اصلیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته400330سیستم هاي عامل431216 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2008:30کارشناسی ارشد 1330سیستم هاي عامل442202 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2008:30کارشناسی ارشد 1330سیستم هاي عامل442302 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)276-(پناه-امیر)جبرانی الفمشترك1395/10/2008:30کارشناسی ارشد 1330سیستم هاي عامل 442402 تا 10:50 9:30 )چهارشنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(

)420-(تشکري-عزیز)اصلیمشترك1395/10/3014:00کاردانی80330الکترونیک صنعتی9515 تا 12:15 11:0 )سه شنبه:( تا 10:50 9:30 سه شنبه:(
)450-(جعفري کناري-سیدعلی)تخصصیمشترك1395/10/2614:00کارشناسی ارشد 1330یادگیري ماشین442318 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(

)403-(حامدي-علی)تخصصیمشتركکاردانی100211نقشه برداري413118 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(
)178-(حسن پور-علی)اختیاريمشترك1395/11/0308:30کاردانی80220روشنایی فنی6253 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)178-(حسن پور-علی)اختیاريمشتركکارشناسی پیوسته30101رسم فنی برق4122101 تا 18:0 16:45 سه شنبه:(
)38-(حیدري-محمد)اصلیمشترك1395/11/0308:30کاردانی80220هیدرولیک و پنوماتیک8693 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)38-(حیدري-محمد)اصلیمشتركکاردانی80101کارگاه ورقکاري و جوشکاري9253 تا 18:0 15:0 پنج شنبه:(

)214-(خدادادي تیرکالیی-سلمان)عمومیمردکارشناسی پیوسته30101تربیت بدنی1131 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)214-(خدادادي تیرکالیی-سلمان)عمومیمردکاردانی80101تربیت بدنی (1)7105 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)214-(خدادادي تیرکالیی-سلمان)عمومیمردکارشناسی - ناپیوسته1101تربیت بدنی 1102 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)214-(خدادادي تیرکالیی-سلمان)عمومیمردکارشناسی - ناپیوسته500101تربیت بدنی 1102 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)214-(خدادادي تیرکالیی-سلمان)پایهمشترك1395/10/2308:30کاردانی75220مبانی بیوشیمی217101 تا 16:0 13:0 یکشنبه:(
)45-(خلیلی-علیرضا)اصلیمشترك1395/11/0408:30کاردانی80220مبانی دیجیتال9259 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(

)45-(خلیلی-علیرضا)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه الکترونیک 4122311 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)45-(خلیلی-علیرضا)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آز الکترونیک42113393 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)459-(خوش صولت-سیدامیرحسین)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته500330مبانی مهندسی برق424124 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)459-(خوش صولت-سیدامیرحسین)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته500220اقتصاد عمومی4241101 تا 17:45 16:0 سه شنبه:(
)439-(داناجو،مجتبی)پایهمشترك1395/10/2614:00کاردانی100220هندسه ترسیمی413104 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(

)21-(درویشی-بهروز)تخصصیمشترك1395/10/1908:30کاردانی80220مبانی سیستم هاي قدرت6249 تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(
)300-(رازقی-فیض اهللا)جبرانی پمشترك1395/10/2114:00کاردانی75220ریاضی پیش48 تا 10:0 8:0 یکشنبه:(
)300-(رازقی-فیض اهللا)جبرانی پمشترك1395/10/2114:00کاردانی100220ریاضی پیش48 تا 10:0 8:0 یکشنبه:(



)300-(رازقی-فیض اهللا)جبرانی پمشترك1395/10/2114:00کاردانی80220ریاضی پیش دانشگاهی7149 تا 10:0 8:0 یکشنبه:(
)133-(راغب-محمد)اصلیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه الکترونیک صنعتی9519 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(

)355-(رحمانی قلعه-رمضانعلی)تخصصیمشترك1395/10/2014:00کاردانی100220اصول سرپرستی421123 تا 18:30 17:0 پنج شنبه:(
)355-(رحمانی قلعه-رمضانعلی)تخصصیمشترك1395/10/2014:00کاردانی80220اصول سرپرستی8704 تا 18:30 17:0 پنج شنبه:(

)355-(رحمانی قلعه-رمضانعلی)تخصصیمشترك1395/10/2014:00کاردانی100220اصول سرپرستی413123 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)43-(رحیمی-سیدابوتراب)اختیاريمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته30330تاسیسات الکتریکی412281 تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:20 15:0 سه شنبه:(

)43-(رحیمی-سیدابوتراب)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی - ناپیوسته40330تاسیسات الکتریکی و پروژه415337 تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:20 15:0 سه شنبه:(
)127-(رخت اعلی-سید مهدي)تخصصی انتخابیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی ارشد 1330اتوماسیون صنعتی4441406 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 12:10 11:0 چهارشنبه:(

)127-(رخت اعلی-سید مهدي)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته30330سیستمهاي کنترل خطی412241 تا 17:30 16:0 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 چهارشنبه:(
)127-(رخت اعلی-سید مهدي)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی - ناپیوسته40330سیستمهاي کنترل خطی415318 تا 17:30 16:0 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 چهارشنبه:(

)127-(رخت اعلی-سید مهدي)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته30330سیستم هاي کنترل خطی42112293 تا 17:30 16:0 )چهارشنبه:( تا 15:50 14:30 چهارشنبه:(
)127-(رخت اعلی-سید مهدي)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته100330سیستمهاي کنترل خطی411311 تا 18:0 15:0 چهارشنبه:(

)127-(رخت اعلی-سید مهدي)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته300330سیستمهاي کنترل خطی412241 تا 18:0 15:0 چهارشنبه:(
)127-(رخت اعلی-سید مهدي)تخصصی الزامیمشترك1395/10/2008:30کارشناسی ارشد 1330کنترل غیر خطی441403 تا 18:30 17:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 چهارشنبه:(
)380-(رستمی-عذرا)تخصصیمشترك1395/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته1321شبیه سازي کامپیوتري421315 تا 10:30 9:15 )یکشنبه:( تا 9:15 8:0 یکشنبه:(
)380-(رستمی-عذرا)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته500330شبیه سازي کامپیوتري431157 تا 10:30 9:15 )یکشنبه:( تا 9:15 8:0 یکشنبه:(
)380-(رستمی-عذرا)اختیاريمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته400330شبیه سازي کامپیوتر431249 تا 10:30 9:15 )یکشنبه:( تا 9:15 8:0 یکشنبه:(

)61-(رضایی-علی)اصلیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی پیوسته30110آشنایی با مهندسی برق42111793 تا 12:0 11:0 پنج شنبه:(
)61-(رضایی-علی)اختیاريمشترك1395/11/0414:00کارشناسی پیوسته30330طراحی پستهاي فشار قوي و پروژه4122107 تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 پنج شنبه:(
)61-(رضایی-علی)اختیاريمشترك1395/11/0414:00کارشناسی - ناپیوسته40330طراحی پستهاي فشارقوي و پروژه415358 تا 15:0 13:30 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 پنج شنبه:(
)177-(رضایی-غالمحسن)تخصصیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته30330تولید و نیروگاه412277 تا 16:0 13:0 چهارشنبه:(
)177-(رضایی-غالمحسن)اختیاريمشترك1395/10/2908:30کارشناسی - ناپیوسته40330تولید و نیروگاه415355 تا 18:0 13:0 چهارشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)تخصصیمشتركکاردانی100101آزمایشگاه پایگاه داده421117 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه دیجیتال9262 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشتركکارشناسی - ناپیوسته40101آزمایشگاه مدارهاي منطقی415316 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته400101آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر422429 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر422429 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه مدارهاي منطقی431129 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشترك1395/10/2811:00کاردانی100220زبان فنی421106 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(



)363-(رضایی-هانیه)اصلیمشترك1395/11/0414:00کارشناسی - ناپیوسته1220شیوه ارائه مطالب علمی و فنی421308 تا 10:0 8:0 سه شنبه:(
)79-(رضایی بالف-فرزاد)پایهمشترك1395/10/2008:30کارشناسی - ناپیوسته40330ریاضی4153012 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(

)79-(رضایی بالف-فرزاد)پایهمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته30330ریاضی عمومی 421102932 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
)79-(رضایی بالف-فرزاد)پایهمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته400330ریاضی عمومی 4222022 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
)79-(رضایی بالف-فرزاد)پایهمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته400330ریاضی عمومی 4224022 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
)79-(رضایی بالف-فرزاد)پایهمشترك1395/10/2008:30کارشناسی پیوسته500330ریاضی 4312022 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
)227-(رضائیان-علی)اصلیمشتركکارشناسی - ناپیوسته1101آزمایشگاه مهندسی نرم افزار421311 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)تخصصیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته1321مهندسی اینترنت421317 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته500330مهندسی اینترنت431154 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)اصلیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته400330شبکه هاي کامپیوتري 4312232 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)جبرانی الفمشترك1395/10/2114:00کارشناسی ارشد 1330شبکه هاي کامپیوتري442301 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)جبرانی الفمشترك1395/10/2114:00کارشناسی ارشد 1330شبکه کامپیوتري442404 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)تخصصیمشترك1395/10/2714:00کارشناسی - ناپیوسته1321مباحث ویژه421318 تا 17:20 16:0 )چهارشنبه:( تا 17:20 16:0 سه شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)اختیاريمشترك1395/10/2714:00کارشناسی پیوسته400330مباحث نو در فناوري اطالعات431247 تا 17:20 16:0 )چهارشنبه:( تا 17:20 16:0 سه شنبه:(
)227-(رضائیان-علی)تخصصی(اختیاري)مشتركکارشناسی - ناپیوسته1321طراحی صفحات وب421324 تا 18:35 17:20 )چهارشنبه:( تا 18:35 17:20 سه شنبه:(

)425-(رمضانی-سجاد)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته30220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی153 تا 18:0 16:0 چهارشنبه:(
)425-(رمضانی-سجاد)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته400220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی153 تا 18:0 16:0 چهارشنبه:(
)425-(رمضانی-سجاد)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته500220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی153 تا 18:0 16:0 چهارشنبه:(

)10-(ساداتی رستمی-سیدجلیل)تخصصی الزامیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی ارشد 1330کنترل چند منظوره441404 تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 پنج شنبه:(
)10-(ساداتی رستمی-سیدجلیل)تخصصی انتخابیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی ارشد 1330شناسایی سیستم441408 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 15:0 13:30 پنج شنبه:(
)10-(ساداتی رستمی-سیدجلیل)جبرانی الفمشترك1395/10/1908:30کارشناسی پیوسته100330فیزیک الکتریسیته و مغناطیس411333 تا 11:0 8:0 پنج شنبه:(

)10-(ساداتی رستمی-سیدجلیل)اصلیمشترك1395/10/1908:30کارشناسی پیوسته30330الکترومغناطیس42112093 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:20 8:0 پنج شنبه:(
)10-(ساداتی رستمی-سیدجلیل)اصلیمشترك1395/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته40330الکترومغناطیس415313 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)350-(سلمانی حمیدرضا)تخصصیمشترك1395/10/1914:00کارشناسی ارشد 1330مدیریت ارتباط بامشتري442317 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 )پنج شنبه:( تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(

)190-(شریعتی اشرفی-فاطمه)پایهمشترك1395/10/2214:00کاردانی80220فیزیک الکتریسیته و مغناطیس8686 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)190-(شریعتی اشرفی-فاطمه)پایهمشتركکارشناسی پیوسته30110آز فیزیک 421111932 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)190-(شریعتی اشرفی-فاطمه)پایهمشتركکارشناسی پیوسته400101آزمایشگاه فیزیک 4224082 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)190-(شریعتی اشرفی-فاطمه)پایهمشتركکارشناسی پیوسته400101آزمایشگاه فیزیک 4312082 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)409-(شعبان پور-محمدباقر)جبرانی عمشترك1395/10/2911:00کاردانی100220زبان پیش52 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(



)409-(شعبان پور-محمدباقر)جبرانی عمشترك1395/10/2911:00کاردانی80220زبان خارجه پیش دانشگاهی7152 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)409-(شعبان پور-محمدباقر)جبرانی عمشترك1395/10/2911:00کاردانی75220زبان خارجه پیش دانشگاهی7152 تا 12:0 10:0 یکشنبه:(

)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)عمومیزن/  /  13کارشناسی پیوسته400101تربیت بدنی1131 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)عمومیزنکارشناسی پیوسته500101تربیت بدنی1131 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(

)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)عمومیزنکاردانی100101تربیت بدنی (1)413140 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)382-(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)اصلیمشترك1395/11/0408:30کاردانی75330آناتومی و فیزیولوژي انسانی 2171043 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(

)413-(شیرگاهی-حسین)تخصصیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی ارشد 1330رایانش ابري442226 تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(
)413-(شیرگاهی-حسین)اصلی اجباريمشترك1395/10/2914:00کارشناسی ارشد 1330پایگاه داده پیشرفته442214 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:20 15:0 چهارشنبه:(
)413-(شیرگاهی-حسین)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2914:00کارشناسی ارشد 2330پایگاه داده پیشرفته442312 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 16:20 15:0 چهارشنبه:(

)157-(...صالحی-روح ا)عمومیمشترك1395/10/2211:00کارشناسی پیوسته30220انقالب اسالمی ایران141 تا 18:30 16:45 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)عمومیمشترك1395/10/2211:00کارشناسی پیوسته40220انقالب اسالمی ایران141 تا 18:30 16:45 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)عمومیمشترك1395/10/2211:00کارشناسی - ناپیوسته1220ریشه هاي انقالب اسالمی 107 تا 18:30 17:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)عمومیمشترك1395/10/2211:00کارشناسی پیوسته400220انقالب اسالمی ایران141 تا 18:30 17:0 چهارشنبه:(
)157-(...صالحی-روح ا)عمومیمشترك1395/10/2211:00کارشناسی پیوسته500220انقالب اسالمی ایران141 تا 18:30 17:0 چهارشنبه:(

)465-(صالحی-صابر)تخصصیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی ارشد 1330داده کاوي442212 تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(
)465-(صالحی-صابر)تخصصیمشترك1395/10/2314:00کارشناسی ارشد 1330داده کاوي442315 تا 12:0 10:30 )پنج شنبه:( تا 10:20 9:0 پنج شنبه:(
)183-(صدر-طاهر)جبرانی الفمشترك1395/10/2314:00کارشناسی - ناپیوسته40330تجهیزات پست415378 تا 18:30 17:0 )دوشنبه:( تا 16:50 15:30 دوشنبه:(

)41-(صفایی-مسلم)تخصصیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی (1)6248 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(
)41-(صفایی-مسلم)تخصصیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی(2)6251 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(

)41-(صفایی-مسلم)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 4122361 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)41-(صفایی-مسلم)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 4122372 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)41-(صفایی-مسلم)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته31101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 4122372 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)431-(طاهري-سیداحمد)پایهمشتركکارشناسی پیوسته30101کارگاه عمومی42110993 تا 15:45 13:0 پنج شنبه:(
)431-(طاهري-سیداحمد)اصلی و تخصصی اجباريمشتركکارشناسی پیوسته500101کارگاه عمومی جوش424135 تا 15:45 13:0 پنج شنبه:(

)431-(طاهري-سیداحمد)اصلیمشترك/  /  13کارشناسی پیوسته30101نقشه کشی مهندسی42111493 تا 16:30 15:45 پنج شنبه:(
)431-(طاهري-سیداحمد)اصلی و تخصصی اجباريمشتركکارشناسی پیوسته50020.51.5نقشه کشی صنعتی424123 تا 16:30 15:45 پنج شنبه:(

)431-(طاهري-سیداحمد)اصلیمشترك1395/11/0414:00کاردانی80220مکانیک کاربردي6245 تا 18:30 16:30 چهارشنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/10/2208:30کارشناسی ارشد 1330تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی412414 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 12:15 11:0 چهارشنبه:(

)29-(طحانی-عبدالحسین)تخصصیمشترك1395/10/2714:00کارشناسی پیوسته30330ماشینهاي الکتریکی4122753 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(



)29-(طحانی-عبدالحسین)تخصصیمشترك1395/10/2714:00کارشناسی - ناپیوسته40330ماشینهاي الکتریکی4153323 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)تخصصیمشترك1395/11/0414:00کارشناسی - ناپیوسته40220زبان تخصصی415331 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/11/0414:00کارشناسی پیوسته30220زبان تخصصی برق42111393 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی پیوسته30330ماشینهاي الکتریکی4122352 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی پیوسته300330ماشینهاي الکتریکی4122352 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی - ناپیوسته40330ماشینهاي الکتریکی4153142 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)29-(طحانی-عبدالحسین)اصلیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی پیوسته30220ماشین هاي الکتریکی 421126932 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)29-(طحانی-عبدالحسین)تخصصیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته30330ماشینهاي مخصوص412280 تا 12:15 9:30 سه شنبه:(

)29-(طحانی-عبدالحسین)تخصصیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته40220ماشینهاي مخصوص415335 تا 12:15 9:30 سه شنبه:(
)454-(طهماسبی -میالد)اصلیمشترك1395/10/1908:30کاردانی100220ایستایی (2)413112 تا 15:0 13:0 دوشنبه:(
)454-(طهماسبی -میالد)تخصصیمشترك1395/10/3008:30کاردانی100211متره و برآورد413120 تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)454-(طهماسبی -میالد)اختیاريمشترك1395/10/2308:30کاردانی100220آشنایی با مقررات ملی ساختمان413128 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(

)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)عمومیمشترك1395/10/2911:00کارشناسی - ناپیوسته1220تاریخ تحلیلی صدر اسالم108 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)عمومیمشترك1395/10/2911:00کارشناسی پیوسته400220تاریخ امامت151 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)عمومیمشترك1395/10/2911:00کارشناسی پیوسته40220تاریخ تحلیلی صدر اسالم152 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)72-(عالمی نژاد-فتح اهللا)عمومیمشترك1395/10/2911:00کارشناسی پیوسته500220تاریخ تحلیلی صدر اسالم152 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(

)234-(عشوري-محمود)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه میکروپروسسورها411262 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)234-(عشوري-محمود)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه معماري کامپیوتر411260 تا 17:0 15:0 دوشنبه:(

)234-(عشوري-محمود)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه تکنیک پالس411258 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)234-(عشوري-محمود)اصلیمشتركکارشناسی - ناپیوسته1101آزمایشگاه معماري کامپیوتر421313 تا 11:0 9:30 سه شنبه:(

)410-(علیزاده-سجاد)تخصصیمشترك1395/10/2308:30کاردانی80220کنترل صنعتی8097 تا 19:0 17:0 پنج شنبه:(
)410-(علیزاده-سجاد)تخصصیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه کنترل صنعتی6250 تا 19:0 17:0 چهارشنبه:(

)461-(عموزاد خلیلی-حسین)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/10/1908:30کارشناسی پیوسته500330تحقیق در عملیات4241212 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 پنج شنبه:(
)461-(عموزاد خلیلی-حسین)جبرانی الفمشترك1395/10/1908:30کارشناسی ارشد 350330تحقیق در عملیات 4441412 تا 16:0 14:30 )پنج شنبه:( تا 14:20 13:0 پنج شنبه:(
)461-(عموزاد خلیلی-حسین)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/10/2908:30کارشناسی پیوسته500330ارزیابی کار و زمان424114 تا 12:0 10:30 )چهارشنبه:( تا 10:20 9:0 چهارشنبه:(

)212-(عوازیان-عادل)عمومیمشترك1395/10/2611:00کارشناسی پیوسته30330زبان خارجه112 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)عمومیمشترك1395/10/2611:00کارشناسی پیوسته400330زبان خارجه112 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)عمومیمشترك1395/10/2611:00کارشناسی پیوسته500330زبان خارجه112 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(

)212-(عوازیان-عادل)عمومیمشترك1395/10/2611:00کاردانی80330زبان خارجه عمومی7103 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(



)212-(عوازیان-عادل)عمومیمشترك1395/10/2611:00کاردانی100330زبان خارجه عمومی7103 تا 16:0 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)212-(عوازیان-عادل)اصلیمشترك1395/10/1911:00کاردانی80220زبان فنی9261 تا 18:0 16:0 سه شنبه:(

)195-(غفوري-علیرضا)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته30330مدارهاي الکتریکی4122262 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 18:30 17:0 سه شنبه:(
)195-(غفوري-علیرضا)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی - ناپیوسته40330مدارهاي الکتریکی4153122 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 18:30 17:0 سه شنبه:(

)195-(غفوري-علیرضا)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته30220مدارهاي الکتریکی 421119932 تا 18:0 16:30 )چهارشنبه:( تا 18:30 17:0 سه شنبه:(
)294-(فرقانی محمد)تخصصیمشتركکاردانی80101کارگاه مدار فرمان6246 تا 16:0 13:0 پنج شنبه:(

)294-(فرقانی محمد)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101کارگاه برق412221 تا 11:0 8:0 پنج شنبه:(
)294-(فرقانی محمد)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته100101آز- مدارهاي الکتریکی411319 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(

)294-(فرقانی محمد)تخصصیمشتركکارشناسی - ناپیوسته40101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی415339 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)294-(فرقانی محمد)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101کارگاه برق42111593 تا 17:30 15:0 سه شنبه:(

)294-(فرقانی محمد)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 4122361 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(
)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته30330فارسی111 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته400330فارسی111 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کارشناسی پیوسته500330فارسی111 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(

)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کاردانی80330زبان فارسی7102 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کاردانی75330فارسی عمومی2 تا 16:0 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 چهارشنبه:(

)452-(فالح نژاد-مریم)عمومیمشترك1395/10/3011:00کاردانی100330زبان فارسی413138 تا 16:0 13:0 چهارشنبه:(
)438-(فیروزیان-محمد)اصلیمشترك1395/10/2108:30کاردانی100220آشنایی با معماري جهان413114 تا 12:15 10:30 دوشنبه:(
)438-(فیروزیان-محمد)تخصصیمشتركکاردانی100413طراحی معماري (1)413117 تا 10:30 8:0 )سه شنبه:( تا 10:30 8:0 دوشنبه:(
)438-(فیروزیان-محمد)اصلیمشترك1395/10/2308:30کاردانی100211آشنایی با معماري اسالمی (1)413115 تا 12:15 10:30 سه شنبه:(
)402-(قدیري-سیدروح اهللا)پایهمشتركکاردانی100312درك و بیان معماري (1)413105 تا 15:0 13:0 )پنج شنبه:( تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(

)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00کارشناسی - ناپیوسته1220اندیشه اسالمی1062 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00کارشناسی پیوسته30220اندیشه اسالمی1222 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00کارشناسی پیوسته40220اندیشه اسالمی1222 تا 12:0 10:0 پنج شنبه:(

)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2811:00کاردانی100220معارف اسالمی (1)413136 تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00نامشخص100220دانش خانواده و جمعیت183 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00نامشخص400220دانش خانواده و جمعیت183 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00نامشخص500220دانش خانواده و جمعیت183 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00کارشناسی پیوسته30110تنظیم خانواده و جمعیت172 تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(



)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2711:00کاردانی80110تنظیم خانواده و جمعیت7127 تا 9:30 8:0 پنج شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2811:00کاردانی400220معارف اسالمی(1)1 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2811:00کارشناسی پیوسته30220اندیشه اسالمی1211 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2811:00کارشناسی پیوسته500220اندیشه اسالمی1211 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(

)213-(قربانی پطرودي -نعمت اله)عمومیمشترك1395/10/2811:00کاردانی80220معارف اسالمی (1)7109 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)اصلیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی ارشد 350330اقتصاد مهندسی پیشرفته444132 تا 11:0 9:30 )پنج شنبه:( تا 9:20 8:0 پنج شنبه:(
)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)اصلی و تخصصی اجباريمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330مدیریت و کنترل پروژه424113 تا 12:0 10:30 )چهارشنبه:( تا 10:20 9:0 چهارشنبه:(
)460-(قلی پور کنعانی-یوسف)جبرانی الفمشترك1395/10/2108:30کارشناسی ارشد 350330مدیریت و کنترل پروژه 444142 تا 12:0 10:30 )چهارشنبه:( تا 10:20 9:0 چهارشنبه:(

)406-(قنبري -مهدیه)اصلیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی9505 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(
)406-(قنبري -مهدیه)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه سیستمهاي قدرت412290 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(

)406-(قنبري -مهدیه)اصلیمشتركکاردانی80211کاربرد رایانه در برق8700 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)406-(قنبري -مهدیه)اصلیمشترك1395/10/2614:00کاردانی80330تحلیل مدارهاي الکتریکی8697 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)464-(کعبه - سهیل)تخصصیمشترك1395/10/2914:00کاردانی80220ماشینهاي الکتریکی سه فاز6247 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)448-(کالنتري-سمیرا)تخصصیمشترك1395/11/0414:00کاردانی100321ساختمان داده ها421120 تا 15:50 14:30 )دوشنبه:( تا 14:20 13:0 دوشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)اصلیمشترك1395/10/0308:30کارشناسی - ناپیوسته1330مهندسی نرم افزار421310 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(

)448-(کالنتري-سمیرا)تخصصیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته500330تحلیل و طراحی سیستم ها422232 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)تخصصیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته400330تحلیل و طراحی سیستم ها422432 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)تخصصیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته500330مهندسی نرم افزار4311461 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)اصلیمشترك1395/11/0308:30کارشناسی پیوسته400330مهندسی نرم افزار 4312201 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(
)448-(کالنتري-سمیرا)جبرانی الفمشترك1395/10/0308:30کارشناسی ارشد 1330مهندسی نرم افزار442206 تا 18:30 17:15 )دوشنبه:( تا 17:15 16:0 دوشنبه:(

)313-(کالنتري-صفر)تخصصیمشترك1395/10/2611:00کاردانی80110ایمنی در برق9216 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(
)270-(کاوه-غالمعلی)اصلیمشترك1395/10/1908:30کاردانی75220اصول و مبانی تربیت بدنی217106 تا 18:0 16:0 چهارشنبه:(
)244-(گل پور-امین)تخصصیمشتركکاردانی100101کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتر421112 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)244-(گل پور-امین)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه مدارهاي الکترونیکی431140 تا 14:30 13:0 دوشنبه:(

)244-(گل پور-امین)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته400101آزمایشگاه شبکه431228 تا 17:0 15:0 دوشنبه:(
)244-(گل پور-امین)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه ریزپردازنده 4311381 تا 10:0 8:0 دوشنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)پایهمشترك1395/10/2208:30کارشناسی - ناپیوسته40220برنامه نویسی کامپیوتر415303 تا 13:0 11:0 سه شنبه:(

)411-(مجیدي-مجیب)پایهمشترك1395/10/2208:30کارشناسی پیوسته30330برنامه نویسی کامپیوتر42110893 تا 13:0 11:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته100220شبکه هاي کامپیوتري411329 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(



)411-(مجیدي-مجیب)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کاردانی100220شبکه هاي محلی کامپیوتري421111 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)پایهمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته500330شبکه هاي کامپیوتري431141 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(

)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته400330شبکه هاي کامپیوتري 4312221 تا 15:0 13:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته1330زبان تخصصی نرم افزار421306 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500330زبان تخصصی422216 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته400220زبان تخصصی422416 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500220زبان تخصصی431125 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)411-(مجیدي-مجیب)اصلیمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته400220زبان تخصصی431231 تا 18:30 17:15 )سه شنبه:( تا 17:15 16:0 سه شنبه:(
)381-(محسنیان-نساء)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته500101آزمایشگاه پایگاه داده ها431150 تا 12:0 10:0 سه شنبه:(
)381-(محسنیان-نساء)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/11/0414:00کارشناسی - ناپیوسته1321طراحی سیستمهاي شی گرا421330 تا 15:50 14:30 )سه شنبه:( تا 14:20 13:0 سه شنبه:(
)385-(محمودي قره تپه-شیدا)تخصصیمشتركکارشناسی - ناپیوسته40101آزمایشگاه بررسی سیستمهاي قدرت415336 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)385-(محمودي قره تپه-شیدا)اصلیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی9503 تا 15:0 13:0 چهارشنبه:(
)433-(مدرسی-مصطفی)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه مدارهاي مخابراتی411264 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)433-(مدرسی-مصطفی)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه الکترونیک 4112332 تا 18:30 16:30 سه شنبه:(

)296-(مقیمی محمد)اصلیمشتركکاردانی80101آزمایشگاه الکترونیک عمومی8081 تا 10:0 8:0 پنج شنبه:(
)398-(موتمنی-همایون)اصلی اختیاريمشترك1395/10/1914:00کارشناسی ارشد 1330مهندسی نرم افزار پیشرفته442221 تا 12:0 10:30 )چهارشنبه:( تا 10:20 9:0 چهارشنبه:(
)280-(موسی پور-صابر)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه مدارهاي منطقی412239 تا 18:30 16:45 سه شنبه:(

)280-(موسی پور-صابر)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آز سیستم هاي دیجیتال 421135931 تا 18:30 16:45 سه شنبه:(
)447-(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته500101آز مایشگاه سیستم عامل431149 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(

)447-(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته400101آز سیستم عامل431255 تا 15:0 13:0 یکشنبه:(
)0(خانم دیان)پایهمشتركکاردانی100303ترسیم فنی413103 تا 12:0 10:0 )چهارشنبه:( تا 12:0 10:0 یکشنبه:(
)273-(نجات-محمد حسین)تخصصیمشترك1395/10/2714:00کاردانی100211مباحث ویژه421122 تا 18:30 17:0 پنج شنبه:(
)427-(نظري-فخرالدین)تخصصیمشترك1395/10/2814:00کارشناسی پیوسته300330فیزیک الکترونیک411252 تا 16:0 13:0 پنج شنبه:(
)427-(نظري-فخرالدین)تخصصی الزامیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی ارشد 1330تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیم رسانا441704 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 11:0 9:30 پنج شنبه:(

)257-(نعمت زاده-رجبعلی)عمومیمشترك1395/10/2811:00کاردانی100220معارف اسالمی (1)7109 تا 17:0 15:0 سه شنبه:(
)257-(نعمت زاده-رجبعلی)عمومیمشترك1395/10/2011:00کاردانی400220اخالق و تربیت اسالمی6 تا 18:30 16:45 سه شنبه:(
)257-(نعمت زاده-رجبعلی)عمومیمشترك1395/10/2011:00کاردانی500220اخالق و تربیت اسالمی6 تا 18:30 16:45 سه شنبه:(

)257-(نعمت زاده-رجبعلی)عمومیمشترك1395/10/2011:00کاردانی80220اخالق و تربیت اسالمی7131 تا 18:30 16:45 سه شنبه:(
)257-(نعمت زاده-رجبعلی)عمومیمشترك1395/10/2011:00کاردانی100220اخالق و تربیت اسالمی413137 تا 18:30 17:0 سه شنبه:(



)334-(نوري-توحید)اصلیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته100330الکترونیک صنعتی411314 تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 14:50 13:30 پنج شنبه:(
)334-(نوري-توحید)تخصصیمشترك1395/10/2308:30کارشناسی پیوسته30330الکترونیک صنعتی412253 تا 16:30 15:0 )پنج شنبه:( تا 14:50 13:30 پنج شنبه:(
)334-(نوري-توحید)اصلیمشترك1395/10/2908:30کارشناسی ارشد 1330الکترونیک قدرت 4124131 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 18:0 16:30 چهارشنبه:(
)334-(نوري-توحید)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته300101آزمایشگاه الکترونیک 4122311 تا 15:0 13:0 دوشنبه:(
)334-(نوري-توحید)تخصصیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته100220منابع تغذیه411326 تا 18:0 16:0 سه شنبه:(

)384-(نوري تیرتاشی-مریم)عمومیزنکارشناسی - ناپیوسته2101تربیت بدنی 1102 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(
)384-(نوري تیرتاشی-مریم)عمومیزنکارشناسی - ناپیوسته400101تربیت بدنی 1102 تا 17:0 15:0 چهارشنبه:(

)384-(نوري تیرتاشی-مریم)اصلیمشترك1395/10/2708:30کاردانی75220روانشناسی کودك و نوجوان217105 تا 16:0 14:0 سه شنبه:(
)384-(نوري تیرتاشی-مریم)تخصصیمشترك1395/10/3008:30کاردانی75101بازیهاي پرورشی217121 تا 18:0 16:0 سه شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)اصلیمشترك1395/10/2608:30کاردانی100220آمار و احتماالت421101 تا 15:0 13:0 پنج شنبه:(

)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته40330آمار و احتماالت مهندسی415305 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته30330احتمال مهندسی42110593 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(

)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته1220آمار و احتماالت مهندسی421301 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته1330آمار و احتمال مهندسی422205 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته400330آمار و احتمال مهندسی422405 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500330آمار و احتمال مهندسی422405 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)31-(نیکجو-محمد)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500330آمار و احتماالت کاربردي431204 تا 18:0 16:30 )پنج شنبه:( تا 16:20 15:0 پنج شنبه:(
)408-(هادي-بهناز)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته100101آز- سیستمهاي کنترل خطی411312 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(

)408-(هادي-بهناز)اصلیمشتركکارشناسی پیوسته30101آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی412242 تا 12:0 10:0 چهارشنبه:(
)408-(هادي-بهناز)اصلیمشتركکارشناسی - ناپیوسته40101آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی415319 تا 10:0 8:0 چهارشنبه:(
)455-(هاشمی-سیدکمال)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته30330مخابرات4122441 تا 18:0 16:30 )دوشنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(

)455-(هاشمی-سیدکمال)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته30330اصول سیستم هاي مخابراتی42112793 تا 18:0 16:30 )سه شنبه:( تا 16:20 15:0 دوشنبه:(
پنج شنبه 29442-(رضایی، حمید -انیشه،سیدمحمد)سمینارمشتركکارشناسی ارشد 1220سمینار412446
)455-(هاشمی-سیدکمال)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته100220خطوط انتقال مخابراتی411313 تا 18:0 15:0 دوشنبه:(
)455-(هاشمی-سیدکمال)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته300330مخابرات4122441 تا 18:0 15:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2214:00کاردانی100220مبانی الکترونیک421104 تا 17:0 15:0 پنج شنبه:(

)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2214:00کارشناسی پیوسته500330مدارهاي الکترونیکی431139 تا 18:0 15:0 پنج شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته30330الکترونیک4122322 تا 14:30 13:0 )سه شنبه:( تا 12:15 11:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته300330الکترونیک4122322 تا 14:30 13:0 )سه شنبه:( تا 12:15 11:0 دوشنبه:(



)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته30220الکترونیک 421124932 تا 14:30 13:0 )سه شنبه:( تا 12:15 11:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/2614:00کارشناسی پیوسته300330مدارهاي مخابراتی411263 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/2614:00کارشناسی پیوسته100330مدارهاي مخابراتی411322 تا 14:30 13:0 )چهارشنبه:( تا 14:30 13:0 دوشنبه:(

)174-(یاسري-عباس)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2314:00کارشناسی پیوسته500330طراحی مدارهاي واسط431357 تا 14:30 13:0 )پنج شنبه:( تا 16:0 14:30 دوشنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی پیوسته400330گرافیک کامپیوتري431239 تا 12:15 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته1321گرافیک کامپیوتري 4213161 تا 12:30 11:0 )چهارشنبه:( تا 12:15 11:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته300330میکروپروسسورها411261 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته100330اصول میکرو کامپیوتر411316 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی پیوسته30330اصول میکرو کامپیوترها412274 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)تخصصیمشترك1395/10/3014:00کاردانی100321زبان ماشین و اسمبلی421113 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی - ناپیوسته1211زبان ماشین و اسمبلی421305 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3014:00کارشناسی - ناپیوسته1321برنامه سازي سیستم421309 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته500330ریزپردازنده و زبان اسمبلی422224 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته400330ریزپردازنده و زبان اسمبلی422424 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته500330ریزپردازنده4311371 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته30330مدارهاي منطقی412238 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته300330مدارهاي منطقی412238 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته40330مدارهاي منطقی415315 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(

)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته30330سیستم هاي دیجیتال 421129931 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته500330مدارهاي منطقی422214 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته400330مدارهاي منطقی422414 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته500330مدارهاي منطقی431128 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)174-(یاسري-عباس)اصلیمشترك1395/10/2808:30کارشناسی پیوسته400330مدارهاي منطقی431213 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)تخصصیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی - ناپیوسته1321هوش مصنوعی421314 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)تخصصیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی پیوسته500330هوش مصنوعی431144 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)اصلیمشترك1395/10/2708:30کارشناسی پیوسته400330هوش مصنوعی431225 تا 15:50 14:30 )چهارشنبه:( تا 14:20 13:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته500330نظریه زبان ها و ماشین ها422215 تا 18:30 17:15 )چهارشنبه:( تا 17:15 16:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته400330نظریه زبان ها و ماشین ها422415 تا 18:30 17:15 )چهارشنبه:( تا 17:15 16:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته500330نظریه زبانها و ماشین ها431135 تا 18:30 17:15 )چهارشنبه:( تا 17:15 16:0 چهارشنبه:(



)328-(یزدانی-عابدین)اصلیمشترك1395/11/0408:30کارشناسی پیوسته400330نظریه زبانها و ماشینها431217 تا 18:30 17:15 )چهارشنبه:( تا 17:15 16:0 چهارشنبه:(
)328-(یزدانی-عابدین)جبرانی الفمشترك1395/11/0408:30کارشناسی ارشد 1330نظریه زبان ها و ماشین ها442203 تا 18:30 17:20 )چهارشنبه:( تا 17:20 16:0 چهارشنبه:(

دوشنبه 10-248-(یزدانی پرائی-اسماعیل)تخصصیمشترك1395/10/2308:30کاردانی80220ریاضی کاربردي7323
دوشنبه 10-248-(یزدانی پرائی-اسماعیل)تخصصیمشترك1395/10/2308:30کاردانی100220ریاضی کاربردي8681

)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)تخصصیمشترك1395/10/26کارشناسی ارشد 350330کاربرد مجموعه هاي فازي در تصمیم گیري و برنامه ریزي444116 تا 12:15 11:0 )پنج شنبه:( تا 14:30 13:0 چهارشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته40220محاسبات عددي415304 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(

)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)پایهمشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته30220محاسبات عددي42110693 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)24-(یزدانی پرائی-اسماعیل)تخصصی(اختیاري)مشترك1395/10/2608:30کارشناسی پیوسته500330روشهاي محاسبات عددي431153 تا 12:0 10:0 دوشنبه:(
)365-(یزدانی پرائی-هادي)تخصصیمشترك1395/10/2108:30کارشناسی پیوسته500330ذخیره و بازیابی اطالعات431143 تا 17:15 16:30 )سه شنبه:( تا 16:20 15:0 سه شنبه:(
)365-(یزدانی پرائی-هادي)تخصصیمشترك1395/10/2108:30کاردانی100330ذخیره و بازیابی اطالعات421118 تا 17:50 16:30 )سه شنبه:( تا 16:20 15:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی - ناپیوسته40330معادالت دیفرانسیل415302 تا 9:20 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 سه شنبه:(

)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته30330معادالت دیفرانسیل42110793 تا 9:20 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:20 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی - ناپیوسته1220معادالت دیفرانسیل421303 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته500330معادالت دیفرانسیل422206 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته400330معادالت دیفرانسیل422406 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته400330معادالت دیفرانسیل431203 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/3008:30کارشناسی پیوسته500330معادالت دیفرانسیل431203 تا 9:30 8:0 )چهارشنبه:( تا 9:30 8:0 سه شنبه:(

)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته30330ریاضی عمومی 421101931 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته400330ریاضی عمومی 4222011 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته500330ریاضی عمومی 4222011 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته400330ریاضی عمومی 4224011 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(

)348-(یزدانی فاطمه)پایهمشترك1395/10/1914:00کارشناسی پیوسته500330ریاضی4241011 تا 11:0 9:30 )چهارشنبه:( تا 11:0 9:30 سه شنبه:(
پروژهمشتركکارشناسی پیوسته30303پروژه کارشناسی412245
کارآموزيمشتركکاردانی100202کارآموزي413124
کارآموزيمشتركکارشناسی - ناپیوسته40202کارآموزي415340
پروژهمشتركکارشناسی - ناپیوسته40202پروژه415341
پروژهمشتركکاردانی100202پروژه421124
کارآموزيمشتركکاردانی100202کارآموزي421126
پروژهمشتركکارشناسی - ناپیوسته1303پروژه421319



کارآموزيمشتركکارشناسی - ناپیوسته1303کارآموزي421320
تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته500303پروژه431151
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته500202کارآموزي431152
پروژهمشتركکارشناسی پیوسته400303پروژه فناوري اطالعات431241
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته400000کارآموزي431242
پروژهمشتركکارشناسی ارشد 1606پایان نامه442231
تخصصی اصلیمشتركکارشناسی ارشد 1660پایان نامه442321

کارآموزيمشتركکاردانی80202کارآموزي9268


