
نوع_درساساتید درسبرنامه درسجنسیتزمانتاریخ امتحانمقطععملیتئوريتعداد واحدنام درسگروهکد درس
اصلی(ابراهیم نژاد افروزي-مرتضی)(س14:30تا16:0)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330شیمی آلی4210112301
پایه(ابراهیم نژاد افروزي-مرتضی)(د15:0تا17:0)(د13:0تا15:0)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته431شیمی عمومی و آزمایشگاه421011030
اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته330بررسی سیستمهاي قدرت 415320401
اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330بررسی سیستمهاي قدرت412243301
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330بررسی سیستمهاي قدرت412276302
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی - ناپیوسته330بررسی سیستمهاي قدرت415333402
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(پ17:30تا18:45)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی ارشد 330بهینه سازي سیستم هاي قدرت الکتریکی4124551
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(پ17:30تا18:45)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی ارشد 330بهینه سازي محدب4124561

اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 42112893301
تخصصی الزامی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی42114293302

اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کاردانی330تحلیل مدارهاي الکتریکی869780

- آخرین تاریخ گزارش 960614 لیست دروس برنامه ریزي شده نیمسال 961
بسمه تعالی

اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کاردانی330تحلیل مدارهاي الکتریکی869780
اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(پ13:0تا14:30)(چ13:0تا14:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی ارشد 330دینامیک سیستم هاي قدرت الکتریکی 41241011
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(پ17:30تا18:45)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی ارشد 330مباحث ویژه در الکترونیک41142612
اصلی و تخصصی اجباري(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مبانی مهندسی برق4241241

اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی422210500
تخصصی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی 4210131301

اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی 42111893301
اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی 4311265011
اصلی(ابراهیمی-سیدرضا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی411318100
تخصصی(ابراهیمی-فاطمه)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی - ناپیوسته321مباحث ویژه4213181
اختیاري(ابراهیمی-فاطمه)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی پیوسته330مبانی رایانش امن422244500
تخصصی(ابراهیمی-فاطمه)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی پیوسته330مبانی رایانش امن422438400
تخصصی(ابراهیمی-فاطمه)(پ9:30تا10:50)(پ8:0تا9:20)مشترك1396/10/2014:00کارشناسی پیوسته330یکپارچه سازي کاربردهاي سازمانی422437400
اصلی(ابراهیمیان شیاده-سیدحسین)(س11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)مشترك1396/10/2714:00کاردانی211آشنایی با معماري اسالمی ( 1) 413115100
اصلی(ابراهیمیان شیاده-سیدحسین)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/2314:00کارشناسی - ناپیوسته220آشنایی با معماري اسالمی( 2) 433312100

تخصصی(ادیبی-ابوالقاسم)(ي14:30تا16:0)(ي13:0تا14:20)مشتركکاردانی101کارگاه سیم پیچی 8542801
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کارگاه ها(ادیبی-ابوالقاسم)(ي17:30تا19:0)(ي16:0تا17:20)مشتركکاردانی101کارگاه سیم پیچی8543802

جبرانی الف(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی ارشد 330اصول و مبانی فناوري اطالعات4423351

تخصصی(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د9:30تا10:50)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330سیستمهاي چند رسانه اي431240400
اصلی(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د13:0تا14:20)(د11:0تا12:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه سازي431136500
تخصصی( اختیاري) (اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د13:0تا14:20)(د11:0تا12:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته321طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه نویسی4213271

پایه(اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته220فناوري اطالعات421010630
تخصصی( اختیاري) (اسداهللا پور چمازي -مجتبی)(د9:30تا10:50)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته321محیطهاي چند رسانه اي4213261

تخصصی( اختیاري) (اسمعیلی-ایمان)(پ11:0تا12:30)(پ9:30تا10:50)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی ارشد 330سیستم بر تراشه4417101

عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن1090
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن1091
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن10996
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن109400
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن109500 عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن109500
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن16130
عمومی(اصغري ولوجائی-علی اصغر)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220تفسیر موضوعی قرآن16140

اصلی(انوري سیدمحمد)(پ14:30تا15:50)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال422422400
اصلی(انوري سیدمحمد)(پ14:30تا15:50)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال422422500
اصلی(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330معماري کامپیوتر422219500
اصلی(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330معماري کامپیوتر422419400
اصلی(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330معماري کامپیوتر431132501
جبرانی الف(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی ارشد 330معماري کامپیوتر4422041

جبرانی الف(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی ارشد 330معماري کامپیوتر4424031

اصلی(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330معماري کامپیوتري431214401
اصلی(انوري سیدمحمد)(پ17:30تا18:50)(پ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی - ناپیوسته220معماري کامپیوتر4213121

تخصصی(انیشه-سیدمحمود)(چ11:0تا12:30)(د11:0تا12:30)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330الکترومغناطیس421013730
اصلی(انیشه-سیدمحمود)(چ11:0تا12:30)(د11:0تا12:30)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330الکترومغناطیس4211209330
اصلی(انیشه-سیدمحمود)(چ11:0تا12:30)(د11:0تا12:30)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی - ناپیوسته330الکترومغناطیس41531340

اصلی(انیشه-سیدمحمود)(د13:0تا15:0)مشترك1396/10/2514:00کاردانی330الکترونیک عمومی808080
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اصلی(انیشه-سیدمحمود)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330تجزیه و تحلیل سیستمها41224030
اصلی(انیشه-سیدمحمود)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته330تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها41531740
جبرانی الف(انیشه-سیدمحمود)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی ارشد 330سیگنال و سیستم ها4424051

اصلی(انیشه-سیدمحمود)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330سیگنالها و سیستم ها4211219330
تخصصی( اختیاري) (انیشه-سیدمحمود)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی ارشد 330مبدل داده ها4124531

تخصصی(انیشه-سیدمحمود)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته330مدارهاي الکترونیکی411320100
4417031 (CMOS )تخصصی( اختیاري) (انیشه-سیدمحمود)(چ14:30تا16:0)(چ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی ارشد 330مدارهاي مجتمع خطی

جبرانی الف(آبروش-حسن)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته330حفاظت سیستمهاي قدرت41537740

تخصصی الزامی(آبروش-حسن)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330حفاظت و رله4211439330

تخصصی(آبروش-حسن)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330حفاظت و رله ها41227930
اختیاري(آبروش-حسن)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2714:00کاردانی220رله و حفاظت626680

تخصصی(آبروش-حسن)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330عایقها و فشار قوي41227830
تخصصی(آبروش-حسن)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته330عایقها و فشار قوي41533440 تخصصی(آبروش-حسن)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته330عایقها و فشار قوي41533440
اصلی(آبروش-حسن)(پ11:0تا12:20)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی ارشد 330مهندسی فشار قوي الکتریکی پیشرفته4124121
پایه(باباجانی بابلی-محدثه)(س16:30تا19:0)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330اصول علم اقتصاد 226214962
اصلی(باباجانی بابلی-محدثه)(س11:30تا13:0)(س10:0تا11:20)مشترك1396/10/2008:30کاردانی330اقتصاد خرد216105950
اصلی(باباجانی بابلی-محدثه)(س8:0تا10:0)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته211پول ارز و بانکداري23621386
جبرانی) 433338100 جبرانی پ(باکویی-حسن)(ي10:0تا12:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی - ناپیوسته220ریاضی ( 

پایه(باکویی-حسن)(ي8:0تا10:30)مشترك1396/10/1808:30کاردانی330ریاضی عمومی625280
پایه(باکویی-حسن)(ي8:0تا10:0)مشترك1396/10/1808:30کاردانی330ریاضی عمومی6252100
تخصصی(باکویی-حسن)(ي10:30تا12:30)مشترك1396/10/2108:30کاردانی220ریاضی کاربردي732380
اصلی(باکویی-حسن)(ي10:30تا12:30)مشترك1396/10/2108:30کاردانی220ریاضی کاربردي8681100

تخصصی(بذرام-هومن)(پ14:30تا15:30)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی - ناپیوسته330طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه41533840
تخصصی انتخابی(بذرام-هومن)(پ14:30تا15:30)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330طراحی خطوط هوایی انتقال و پروژه4211529330

تخصصی(برزگر-بهنام)(چ17:15تا18:30)(چ16:0تا17:10)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی ارشد 330سیستم توزیع شده4424091
تخصصی(بستام-مصطفی)(پ10:30تا12:0)(پ9:0تا10:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی ارشد 330شبکه کامپیوتري پیشرفته4424071
تخصصی( اختیاري) (بستام-مصطفی)(پ10:30تا12:0)(پ9:0تا10:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی ارشد 330شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته4422241

تخصصی اصلی(بستام-مصطفی)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی ارشد 330شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته4423112
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تخصصی(بستام-مصطفی)(پ17:15تا18:30)(پ16:0تا17:10)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی ارشد 330مباحث ویژه در شبکه هاي کامپیوتري 44240811

پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1213:00کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه فیزیک 42111093301
پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه فیزیک42410611
پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330فیزیک 4222035001

( حرارت و مکانیک) 4211039330 پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330فیزیک 1
و آز421010430 پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ11:0تا12:30)( س13:0تا14:30) (س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته431فیزیک عمومی ( 1) 
پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330فیزیک42410411

پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/2314:00کاردانی220فیزیک پیش45100
پایه(بوداغی مالیدره-رویا)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2108:30کاردانی220فیزیک عمومی941980

اصلی(بهرام نژاد،زهرا)(د8:0تا10:0)(ي8:0تا11:0)مشتركکاردانی312تمرین هاي معماري ( 2) 413110100
اصلی(بهرام نژاد،زهرا)(د11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته211شناخت و طراحی معماري روستا433304100
تخصصی(پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330اصول طراحی پایگاه داده ها431147501
اصلی(پناه-امیر)(چ13:30تا14:45)(س13:30تا14:45)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330اصول طراحی پایگاه داده ها4312181 اصلی(پناه-امیر)(چ13:30تا14:45)(س13:30تا14:45)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330اصول طراحی پایگاه داده ها4312181
اصلی(پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330اصول طراحی پایگاه داده ها431218401
تخصصی( اختیاري) (پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته321ایجاد بانکهاي اطالعاتی4213291

پایه(پناه-امیر)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته330برنامه نویسی کامپیوتر4241081
تخصصی(پناه-امیر)(پ9:30تا11:0)مشترك1396/10/2608:30کاردانی220پایگاه داده421116100

تخصصی(پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330پایگاه داده ها422233500
تخصصی(پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330پایگاه داده ها422433400
جبرانی الف(پناه-امیر)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی ارشد 330پایگاه داده ها4422071

اصلی(پناه-امیر)(پ14:30تا16:30)مشترك1396/10/1814:00کارشناسی پیوسته220روش پژوهش و ارائه422217500
اصلی(پناه-امیر)(پ14:30تا16:30)مشترك1396/10/1814:00کارشناسی پیوسته220روش پژوهش و ارائه422417400
جبرانی الف(پناه-امیر)(پ13:0تا14:20)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته321ساختمان داده ها4213541

اصلی(پناه-امیر)(پ13:0تا14:20)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ساختمان داده ها431124501
اصلی(پناه-امیر)(پ13:0تا14:20)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ساختمان هاي داده422213500
اصلی(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي عامل422220500
اصلی(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي عامل422420400
اصلی(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي عامل431134501
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اصلی(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي عامل431216401
جبرانی الف(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی ارشد 330سیستم هاي عامل4422020

جبرانی الف(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی ارشد 330سیستم هاي عامل4422021

جبرانی الف(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی ارشد 330سیستم هاي عامل 4424021

جبرانی پ(پناه-امیر)(چ9:30تا10:50)(س9:30تا10:50)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی - ناپیوسته330سیستمهاي عامل4213551
اصلی(پناه-امیر)(پ14:30تا16:30)مشترك1396/10/1814:00کارشناسی - ناپیوسته220شیوه ارائه مطالب علمی و فنی4213081
اصلی(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330طراحی الگوریتم ها422221500
اصلی(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330طراحی الگوریتم ها422421400
اصلی(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330طراحی الگوریتم ها431131501
اصلی(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330طراحی الگوریتم ها431219401
جبرانی الف(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی ارشد 330طراحی الگوریتم ها4422050

جبرانی الف(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی ارشد 330طراحی الگوریتم ها4422051

طراحی الگوریتم ها4423051جبرانی الف(پناه-امیر)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی ارشد 330طراحی الگوریتم ها4423051
طراحی الگوریتم ها4424011
طراحی الگوریتمها4213071
مبانی کامپیوتر و برنامه سازي422209500
داده کاوي4422121
داده کاوي4423151
هوش مصنوعی4213141
هوش مصنوعی431225400
هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره422226500
نقشه برداري413118100
رسم فنی برق412210130
روشنایی فنی625380

کارگاه ماشین افزار 42413411
آشنایی با مبانی دفاع مقدس18230

کارگاه ورقکاري و جوشکاري925380
هیدرولیک و پنوماتیک869380



نوع_درساساتید درسبرنامه درسجنسیتزمانتاریخ امتحانمقطععملیتئوريتعداد واحدنام درسگروهکد درس
تربیت بدنی 1) 1152 عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردنامشخص101تربیت بدنی ( 

عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکاردانی101تربیت بدنی ( 1) 710580
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکاردانی101تربیت بدنی ( 1) 7105950
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س1:0تا1:1)مردکارشناسی - ناپیوسته101تربیت بدنی 11012
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س1:0تا1:1)مردکارشناسی - ناپیوسته101تربیت بدنی 1105002
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی11311
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی113301
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی1135001
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی11422
عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی114302
1162 ( تربیت بدنی 2  ) عمومی(خدادادي تیرکالیی-سلمان)(س17:0تا19:0)مردنامشخص101ورزش 1

اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ13:0تا14:45)مشتركکارشناسی پیوسته101آز الکترونیک4211339330
اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ13:0تا14:45)مشترك1396/10/1313:00کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه الکترونیک 412231301 اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ13:0تا14:45)مشترك1396/10/1313:00کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه الکترونیک 412231301
اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/1315:00کاردانی101آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی950380

اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ13:0تا14:45)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي الکترونیکی431140500
اصلی(خلیلی-علیرضا)(چ10:0تا12:0)مشترك1396/10/2008:30کاردانی220مبانی دیجیتال925980

پایه(داناجو،مجتبی)(س8:0تا10:0)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی - ناپیوسته220انسان، طبیعت، معماري433303100
پایه(داناجو،مجتبی)(س11:0تا12:30)(د13:0تا14:30)مشتركکاردانی220هندسه ترسیمی413104100
تخصصی(درویشی-بهروز)(س16:30تا18:30)مشترك196/10/1708:30کاردانی220مبانی سیستم هاي قدرت624980

پایه(دیان سورکی-هدي)(د14:30تا17:30)(ي13:0تا16:0)مشتركکاردانی303ترسیم فنی413103100
جبرانی الف(دیان سورکی-هدي)(س10:0تا12:0)(ي10:30تا12:30)مشتركکارشناسی - ناپیوسته211طراحی با دست آزاد433340100

جبرانی پ(رازقی-فیض اهللا)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/1914:00کاردانی220ریاضی پیش48100
جبرانی پ(رازقی-فیض اهللا)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/1914:00کاردانی220ریاضی پیش48950

جبرانی پ(رازقی-فیض اهللا)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/1914:00کاردانی220ریاضی پیش دانشگاهی714980
جبرانی پ(رازقی-فیض اهللا)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/1914:00کاردانی220ریاضی پیش دانشگاهی7149100

پایه(رازقی-فیض اهللا)(د10:0تا12:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330ریاضیات پایه22620496
اصلی(راغب-محمد)(س17:30تا18:45)(س16:0تا17:20)مشترك1396/10/2814:00کاردانی330الکترونیک صنعتی951580
اصلی(راغب-محمد)(د17:0تا19:0)مشترك1396/10/1117:00کاردانی101آزمایشگاه الکترونیک صنعتی951980
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تخصصی الزامی(رحیمی-سیدابوتراب)(س17:30تا18:45)(س16:0تا17:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330تاسیسات الکتریکی4211419330

اختیاري(رحیمی-سیدابوتراب)(س17:30تا18:45)(س16:0تا17:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330تاسیسات الکتریکی41228130
تخصصی(رحیمی-سیدابوتراب)(س17:30تا18:45)(س16:0تا17:20)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی - ناپیوسته330تاسیسات الکتریکی و پروژه41533740

اصلی(رخت اعال-سید مهدي)(پ17:0تا18:30)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي کنترل خطی4211229330
اصلی(رخت اعال-سید مهدي)(پ17:0تا18:30)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330سیستمهاي کنترل خطی41224130
اصلی(رخت اعال-سید مهدي)(پ17:0تا18:30)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته330سیستمهاي کنترل خطی41531840
تخصصی الزامی(رخت اعال-سید مهدي)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی ارشد 330کنترل چند متغیره4414041

تخصصی الزامی(رخت اعال-سید مهدي)(پ11:0تا12:20)(پ9:30تا10:50)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی ارشد 330کنترل غیر خطی4414031

تخصصی(رستمی-عذرا)(د13:0تا15:0)مشترك1396/10/1708:30کاردانی220سیستم عامل4211081002
اختیاري(رستمی-عذرا)(د11:20تا12:30)(د10:0تا11:15)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330شبیه سازي کامپیوتر431249400
تخصصی( اختیاري) (رستمی-عذرا)(د11:20تا12:30)(د10:0تا11:15)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330شبیه سازي کامپیوتري431157500

تخصصی(رستمی-عذرا)(د11:20تا12:30)(د10:0تا11:15)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی - ناپیوسته321شبیه سازي کامپیوتري4213151
تخصصی(رسولی نسب-سیده فاطمه)(د13:0تا16:0)مشترك1396/10/1708:30کاردانی330حسابداري صنعتی 2161139501 تخصصی(رسولی نسب-سیده فاطمه)(د13:0تا16:0)مشترك1396/10/1708:30کاردانی330حسابداري صنعتی 2161139501
تخصصی(رسولی نسب-سیده فاطمه)(ي13:30تا15:0)(ي12:0تا13:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی - ناپیوسته321حسابداري صنعتی 236218863
اصلی(رسولی نسب-سیده فاطمه)(ي16:30تا18:0)(ي15:0تا16:20)مشترك1396/10/1911:00کاردانی330کاربرد کامپیوتر در حسابداري 2161119503
پایه(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته220ریاضی مهندسی4213021
پایه(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته220ریاضی مهندسی4213021
اصلی(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ریاضی مهندسی431130500
اصلی(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته330ریاضیات مهندسی41531140
اصلی(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ریاضیات مهندسی421011130

اصلی(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(د15:30تا17:0)(د14:0تا15:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ریاضیات مهندسی4211169330
اصلی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/1110:00کارشناسی پیوسته101آز سیستم هاي دیجیتال 42113593301

اصلی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشتركکاردانی101آزمایشگاه دیجیتال926280
اصلی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي منطقی41223930
اصلی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشتركکارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه مدارهاي منطقی41531640
اصلی(رضایی-هانیه)(د8:0تا10:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي منطقی431129500
اصلی(رضایی-هانیه)(د8:0تا10:0)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر422429400
اصلی(رضایی-هانیه)(د8:0تا10:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر422429501
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اصلی(رضایی-هانیه)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی422216500
اصلی(رضایی-هانیه)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی422416401
اصلی(رضایی-هانیه)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/1208:30کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی431231400
اصلی(رضایی-هانیه)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته330زبان تخصصی نرم افزار4213061
اصلی(رضایی-هانیه)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/2611:00کاردانی220زبان فنی421106100
جبرانی الف(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشتركکارشناسی ارشد 330شبکه کامپیوتري4424041

اصلی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330شبکه هاي کامپیوتري431141500
تخصصی(رضایی-هانیه)(د10:0تا12:0)مشترك1396/10/2814:00کاردانی220شبکه هاي محلی کامپیوتري421111100

سمینار(رضایی، حمید -انیشه،سیدمحمد)(پ16:0تا18:0)مشترك1396/10/1414:00کارشناسی ارشد 220سمینار4114381
سمینار(رضایی، حمید -انیشه،سیدمحمد)(پ16:0تا18:0)مشترك1396/10/1414:00کارشناسی ارشد 220سمینار4124461

سمینار(رضایی، حمید -انیشه،سیدمحمد)(پ16:0تا18:0)مشترك1396/10/1416:00کارشناسی ارشد 220سمینار 14459261
پایه(رضائیان-علی)(س17:20تا18:30)(س16:0تا17:15)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته220ریاضی گسسته4213041
اصلی(رضائیان-علی)(س17:20تا18:30)(س16:0تا17:15)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330ریاضیات گسسته422211501 اصلی(رضائیان-علی)(س17:20تا18:30)(س16:0تا17:15)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330ریاضیات گسسته422211501
اصلی(رضائیان-علی)(س17:20تا18:30)(س16:0تا17:15)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330ساختمان هاي گسسته431322500
تخصصی(رضائیان-علی)(چ17:30تا18:50)(چ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته321مهندسی اینترنت4213171
تخصصی(رضائیان-علی)(چ17:30تا18:50)(چ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330مهندسی اینترنت422236500
تخصصی( اختیاري) (رضائیان-علی)(چ17:30تا18:50)(چ16:0تا17:20)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330مهندسی اینترنت431154500

عمومی(رمضانی-سجاد)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی15330
عمومی(رمضانی-سجاد)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2711:00کارشناسی پیوسته220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی15386
عمومی(رمضانی-سجاد)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی153400
عمومی(رمضانی-سجاد)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته220تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی153500

اصلی(سلمانی حمیدرضا)(پ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته211سیستمهاي اطالعاتی حسابداري23621786
تخصصی(سلمانی حمیدرضا)(پ10:30تا12:0)(پ9:0تا10:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی ارشد 330مباحث ویژه در کنترل 41245711
تخصصی(سلمانی حمیدرضا)(پ10:30تا12:0)(پ9:0تا10:20)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی ارشد 330مدیریت ارتباط بامشتري4423171
اصلی(سیدي تاجی-سیدجواد)(ي13:0تا15:0)مشترك1396/10/2408:30کاردانی330کلیات حقوق216104950
پایه(شجاعی-سید حسین)(ي9:30تا11:0)(ي8:0تا9:20)مشترك1396/10/2808:30کاردانی330ریاضی عمومی 2161029502
پایه(شجاعی-سید حسین)(ي9:30تا11:0)(ي8:0تا9:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته330ریاضی کاربردي23620696
پایه(شجاعی-سید حسین)(ي9:30تا11:0)(ي8:0تا9:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت22621196
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پایه(شریعتی اشرفی-فاطمه)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1211:00کارشناسی پیوسته101آز فیزیک 42111193302
پایه(شریعتی اشرفی-فاطمه)(س11:0تا12:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه فیزیک 4222085012
پایه(شریعتی اشرفی-فاطمه)(س11:0تا12:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه فیزیک 4312085002
پایه(شریعتی اشرفی-فاطمه)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/2014:00کاردانی220فیزیک الکتریسیته و مغناطیس868680
پایه(شریعتی اشرفی-فاطمه)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/2014:00کاردانی220فیزیک الکتریسیته و مغناطیس8686100

جبرانی ع(شعبان پور-محمدباقر)(ي10:0تا12:0)مشترك1396/10/2711:00کاردانی220زبان پیش52100
جبرانی ع(شعبان پور-محمدباقر)(ي10:0تا12:0)مشترك1396/10/2711:00کاردانی220زبان پیش52950

جبرانی ع(شعبان پور-محمدباقر)(ي10:0تا12:0)مشترك1396/10/2711:00کاردانی220زبان خارجه پیش دانشگاهی715280
جبرانی ع(شعبان پور-محمدباقر)(ي10:0تا12:0)مشترك1396/10/2711:00کاردانی220زبان خارجه پیش دانشگاهی7152100
اصلی(شعبان پور-محمدباقر)(ي13:0تا15:0)مشترك1396/10/1711:00کاردانی220زبان فنی926180
تربیت بدنی 1) 1151 عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زننامشخص101تربیت بدنی ( 

عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(ش16:0تا18:0)زنکاردانی101تربیت بدنی ( 1) 413140100
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(س1:0تا1:1)زنکارشناسی - ناپیوسته101تربیت بدنی 11022 عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(س1:0تا1:1)زنکارشناسی - ناپیوسته101تربیت بدنی 11022
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(س1:0تا1:1)زنکارشناسی - ناپیوسته101تربیت بدنی 1105012
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی11321
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی113311
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی1135011
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی1139501
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی11412
عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زنکارشناسی پیوسته101تربیت بدنی114312
1161 ( تربیت بدنی 2  ) عمومی(شفیعی امرئی-سیده فهیمه)(د16:0تا18:0)زننامشخص101ورزش 1

اصلی(شیرگاهی-حسین)(چ17:15تا18:30)(چ16:0تا17:10)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی ارشد 330پایگاه داده پیشرفته4411141
تخصصی( اختیاري) (شیرگاهی-حسین)(چ17:15تا18:30)(چ16:0تا17:10)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی ارشد 330پایگاه داده پیشرفته4423122

تخصصی(شیرگاهی-حسین)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی ارشد 330رایانش ابري4422261
تخصصی(شیرگاهی-حسین)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی ارشد 330رایانش ابري 4424291
تخصصی(صالح نژاد امري-سید اسمعیل)(د15:30تا18:0)(د13:30تا15:20)مشترك1396/10/1711:00کارشناسی پیوسته440اصول حسابداري 226201961

عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی پیوسته220انقالب اسالمی ایران14140
عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی پیوسته220انقالب اسالمی ایران14196
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عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی پیوسته220انقالب اسالمی ایران141500

عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی - ناپیوسته220انقالب اسالمی و ریشه هاي آن412302100
عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی - ناپیوسته220ریشه هاي انقالب اسالمی 1071
عمومی(...صالحی-روح ا)(چ15:0تا17:0)مشترك1396/10/2011:00کارشناسی - ناپیوسته220ریشه هاي انقالب اسالمی 10730

جبرانی الف(صدر-طاهر)(ي17:30تا18:45)(ي16:0تا17:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته330تجهیزات پست41537840

تخصصی(صفایی-مسلم)(س10:0تا12:0)مشتركکاردانی101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی ( 1) 624880
تخصصی(صفایی-مسلم)(س13:0تا15:0)مشتركکاردانی101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی( 2) 625180

پایه(طاهري-سیداحمد)(س16:30تا18:0)(س15:0تا16:20)مشتركکارشناسی پیوسته101کارگاه عمومی4211099330
اصلی(طاهري-سیداحمد)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/2314:00کاردانی220مکانیک کاربردي624580

اصلی(طاهري-سیداحمد)(چ16:30تا18:0)(چ15:0تا16:20)مشتركکارشناسی پیوسته101نقشه کشی مهندسی4211149330
اصلی(طحانی-عبدالحسین)(پ15:0تا16:30)(چ9:30تا11:0)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی ارشد 330تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی4124141
تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی - ناپیوسته220زبان تخصصی41533140

اصلی(طحانی-عبدالحسین)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی برق4211139330 اصلی(طحانی-عبدالحسین)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2111:00کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی برق4211139330
تخصصی الزامی(طحانی-عبدالحسین)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی پیوسته330ماشین هاي الکتریکی 42113993303

تخصصی انتخابی(طحانی-عبدالحسین)(چ14:30تا17:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330ماشین هاي الکتریکی مخصوص4211509330

تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(چ14:30تا16:30)مشترك1396/10/2408:30کاردانی220ماشینهاي الکتریکی مخصوص809480
تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی پیوسته330ماشینهاي الکتریکی412275303
تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(چ8:0تا9:20)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی - ناپیوسته330ماشینهاي الکتریکی415332403
تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(چ14:30تا17:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330ماشینهاي مخصوص41228030
تخصصی(طحانی-عبدالحسین)(چ14:30تا17:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته220ماشینهاي مخصوص41533540
تخصصی(طحانی-مصطفی)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/1714:00کاردانی220زبان فنی413122100
اصلی(طحانی-مصطفی)(س13:0تا14:30)(س8:0تا9:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی - ناپیوسته211مدیریت و تشکیالت کارگاهی433310100
تخصصی(طهماسبی -میالد)(د9:20تا11:0)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2614:00کارشناسی - ناپیوسته321آشنایی با مرمت ابنیه433321100
اصلی(طهماسبی -میالد)(د13:0تا16:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته211تاسیسات مکانیکی و الکتریکی433314100
اصلی(طهماسبی -میالد)(ي13:0تا15:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی - ناپیوسته220سازه هاي فلزي433308100

عمومی(عالمی نژاد-فتح اهللا)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2711:00کارشناسی - ناپیوسته220تاریخ تحلیلی صدر اسالم1081
عمومی(عالمی نژاد-فتح اهللا)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2711:00کارشناسی پیوسته220تاریخ تحلیلی صدر اسالم15230
عمومی(عالمی نژاد-فتح اهللا)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2711:00کارشناسی پیوسته220تاریخ تحلیلی صدر اسالم15240
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عمومی(عالمی نژاد-فتح اهللا)(س15:0تا17:0)مشترك1396/10/2711:00کارشناسی پیوسته220تاریخ تحلیلی صدر اسالم152100

تخصصی(عباسی-سیما)(چ8:0تا12:30)(ي8:0تا10:30)مشتركکارشناسی - ناپیوسته413طراحی معماري( 3) 433317100
تخصصی(عباسی نوذري-حسن)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/1115:00کارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه بررسی سیستمهاي قدرت41533640
تخصصی(عسگري، محمدعلی)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/1814:00کاردانی220اصول سرپرستی413123100
تخصصی(عسگري، محمدعلی)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/1814:00کاردانی220اصول سرپرستی421123100
تخصصی(عسگري، محمدعلی)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/1814:00کاردانی220اصول سرپرستی870480

اصلی(عسگري، محمدعلی)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/1814:00کاردانی220اصول سرپرستی سازمان216107950
پایه(عسگري، محمدعلی)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/1814:00کارشناسی پیوسته330مبانی سازمان و مدیریت22620296

اصلی(عشوري-محمود)(س11:0تا12:30)(د17:0تا18:30)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته330اصول سیستم هاي مخابراتی4211279330
اصلی(عشوري-محمود)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/1115:00کارشناسی پیوسته101آز- اصول میکرو کامپیوتر411317100
اصلی(عشوري-محمود)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/1213:00کارشناسی پیوسته101آز- سیستمهاي کنترل خطی411312100

اصلی(عشوري-محمود)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1213:00کارشناسی پیوسته101آز سیستم هاي کنترل خطی4211349330
اصلی(عشوري-محمود)(د15:0تا17:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه ریزپردازنده 4311385001 اصلی(عشوري-محمود)(د15:0تا17:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه ریزپردازنده 4311385001
اصلی(عشوري-محمود)(س13:0تا14:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی41224230
اصلی(عشوري-محمود)(س13:0تا14:30)مشتركکارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی41531940
اصلی(عشوري-محمود)(س17:0تا19:0)مشتركکارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه معماري کامپیوتر4213131
اصلی(عشوري-محمود)(س11:0تا12:30)(د17:0تا18:30)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته330مخابرات412244301
اصلی(عشوري-محمود)(س15:0تا17:0)(د13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته202نرم افزارهاي کاربردي در الکترونیک411315100

عمومی(عوازیان-عادل)(د8:0تا11:0)مشترك1396/10/2411:00کارشناسی پیوسته330زبان خارجه1121
عمومی(عوازیان-عادل)(د9:30تا11:0)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2411:00کارشناسی پیوسته330زبان خارجه11230
عمومی(عوازیان-عادل)(د9:30تا11:0)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2411:00کارشناسی پیوسته330زبان خارجه112500

پایه(عوازیان-عادل)(د8:0تا11:0)مشترك1396/10/2411:00کارشناسی پیوسته220زبان خارجه411310100
عمومی(عوازیان-عادل)(د8:0تا11:0)مشترك1396/10/2411:00کاردانی330زبان خارجه عمومی710380
عمومی(عوازیان-عادل)(د9:30تا11:0)(د8:0تا9:20)مشترك1396/10/2411:00کاردانی330زبان خارجه عمومی7103100

تخصصی(غفوري-علیرضا)(پ13:0تا14:20)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی ارشد 330ریز سیستم ها و ریز مولدها4124591
تخصصی اصلی(غالمی-سحر)(س10:0تا12:0)(س8:0تا10:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته440اصول حسابداري 226213963

حسابداري) 23621486 تخصصی(غالمی-سحر)(س12:30تا14:30)مشترك1396/10/2508:30کارشناسی - ناپیوسته211زبان تخصصی ( 
تخصصی اصلی(غالمی-سحر)(س12:30تا14:30)مشترك1396/10/2508:30کارشناسی پیوسته220زبان تخصصی 226215961



نوع_درساساتید درسبرنامه درسجنسیتزمانتاریخ امتحانمقطععملیتئوريتعداد واحدنام درسگروهکد درس
اصلی(غالمی-سحر)(س12:30تا14:30)مشترك1396/10/2508:30کاردانی330زبان فنی تخصصی( حسابداري) 216109950

تخصصی انتخابی(غالمی-محمد)(پ10:0تا12:30)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330تولید انرژي الکتریکی4211519330

تخصصی(غالمی-محمد)(پ10:0تا12:30)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی پیوسته330تولید و نیروگاه41227730
اختیاري(غالمی-محمد)(پ10:0تا12:30)مشترك1396/10/2708:30کارشناسی - ناپیوسته330تولید و نیروگاه41535540

تخصصی انتخابی(غالمی-محمد)(پ17:0تا18:20)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330طراحی پست هاي فشار قوي و پروژه4211539330

اختیاري(غالمی-محمد)(پ17:0تا18:20)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330طراحی پستهاي فشار قوي و پروژه412210730
اختیاري(غالمی-محمد)(پ17:0تا18:20)(پ15:30تا16:50)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته330طراحی پستهاي فشارقوي و پروژه41535840

اصلی(غالمی-محمد)(پ14:20تا15:30)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته220مدارهاي الکتریکی 42111993302
اصلی(غالمی-محمد)(پ14:20تا15:30)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی پیوسته330مدارهاي الکتریکی412226302
اصلی(غالمی-محمد)(پ14:20تا15:30)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته330مدارهاي الکتریکی415312402
تخصصی(فتحی کیادهی-الیاس)(پ17:15تا18:30)(پ16:0تا17:10)مشترك1396/10/2414:00کارشناسی ارشد 330امنیت شبکه پیشرفته4424281
اصلی و تخصصی اجباري(فرجاد-مهدي یار)(س14:30تا16:0)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330اصول شبیه سازي4241321

اختیاري(فرجاد-مهدي یار)(س11:30تا12:0)(س9:0تا10:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها 42414112 اختیاري(فرجاد-مهدي یار)(س11:30تا12:0)(س9:0تا10:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها 42414112
اصلی(فرقانی محمد)(چ10:0تا12:0)مشترك1396/10/1310:00کارشناسی پیوسته101آز ماشین هاي الکتریکی 42113293301
تخصصی الزامی(فرقانی محمد)(د13:0تا15:0)مشترك1396/10/1113:00کارشناسی پیوسته101آز ماشین هاي الکتریکی 42114493302

تخصصی(فرقانی محمد)(د13:0تا15:0)مشتركکارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی41533940
اصلی(فرقانی محمد)(چ10:0تا12:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 412236301
تخصصی(فرقانی محمد)(د13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 412237302
اختیاري(فرقانی محمد)(د15:0تا17:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی422446400

اصلی(فرقانی محمد)(د15:0تا17:0)مشتركکاردانی101آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی950580
کارگاه ها(فرقانی محمد)(د9:30تا12:30)مشتركکارشناسی پیوسته101کارگاه برق4211159330

کارگاه ها(فرقانی محمد)(د9:30تا12:30)مشتركکارشناسی پیوسته101کارگاه برق41222130
کارگاه ها(فرقانی محمد)(د13:0تا16:0)مشتركکاردانی101کارگاه مدار فرمان624680
تخصصی(فرقانی محمد)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2714:00کاردانی220ماشینهاي الکتریکی سه فاز624780

عمومی(فالح نژاد-مریم)(س8:0تا11:0)مشترك1396/10/2811:00کاردانی330زبان فارسی413138100
عمومی(فالح نژاد-مریم)(س8:0تا11:0)مشترك1396/10/2811:00کاردانی330زبان فارسی710280
عمومی(فالح نژاد-مریم)(س9:30تا11:0)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2811:00کاردانی330زبان فارسی7102100
عمومی(فالح نژاد-مریم)(س9:30تا11:0)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته330فارسی11130
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عمومی(فالح نژاد-مریم)(س8:0تا11:0)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته330فارسی11196
عمومی(فالح نژاد-مریم)(س9:30تا11:0)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2811:00کارشناسی پیوسته330فارسی111500

اصلی(فیروزیان-محمد)(چ10:0تا12:0)(د16:0تا19:0)مشتركکاردانی312تمرین هاي معماري ( 2) 413110101
اصلی(فیروزیان-محمد)(چ13:0تا16:0)مشترك1396/10/2314:00کاردانی211تنظیم شرایط محیطی ( 1) 413108100
تخصصی(فیروزیان-محمد)(چ8:0تا10:0)( د13:0تا16:0) (د10:0تا12:0)مشتركکارشناسی - ناپیوسته413طراحی معماري( 2) 433316100
پایه(قبادي- مائده)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته330آمار و احتمال23620596
پایه(قبادي- مائده)(د16:30تا18:30)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته440آمار و کاربرد آن در مدیریت22621296
اصلی(قبادي ترا-سمیه)(س8:0تا10:0)مشترك1396/10/2514:00کاردانی220آشنایی با معماري جهان413114100

تخصصی(قبادي ترا-سمیه)(س14:30تا17:30)(ي14:30تا18:30)مشتركکارشناسی - ناپیوسته413طراحی معماري( 4) 433318100
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کارشناسی پیوسته220اخالق اسالمی1311
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کارشناسی پیوسته220اخالق اسالمی131950

عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کاردانی220اخالق و تربیت اسالمی413137100
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کاردانی220اخالق و تربیت اسالمی6500 عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کاردانی220اخالق و تربیت اسالمی6500

عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کاردانی220اخالق و تربیت اسالمی713180
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(س16:30تا18:30)مشترك1396/10/1811:00کاردانی220اخالق و تربیت اسالمی7131100
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/2511:00نامشخص220دانش خانواده و جمعیت18330
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/2511:00نامشخص220دانش خانواده و جمعیت18380
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/2511:00نامشخص220دانش خانواده و جمعیت183100
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/2511:00نامشخص220دانش خانواده و جمعیت183400
عمومی(قربانی پطرودي -نعمت اله)(چ16:30تا18:30)مشترك1396/10/2511:00نامشخص220دانش خانواده و جمعیت183500

جبرانی الف(قلی پور کنعانی-یوسف)(چ16:30تا18:0)(چ15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی ارشد 330برنامه ریزي و مدیریت پروژه14447001

تخصصی الزامی(قلی پور کنعانی-یوسف)(پ9:30تا11:0)(پ8:0تا9:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی ارشد 330طراحی سیستم هاي صنعتی14441331

اصلی و تخصصی اجباري(قلی پور کنعانی-یوسف)(چ11:0تا12:30)(چ9:30تا11:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330مدیریت و کنترل پروژه4241131

تخصصی الزامی(قلی پور کنعانی-یوسف)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:30)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی ارشد 330نظریه صف14450021

تخصصی(کالنتري-سمیرا)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:30)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330تحلیل و طراحی سیستم ها422232500
تخصصی(کالنتري-سمیرا)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330تحلیل و طراحی سیستم ها422432400
تخصصی(کالنتري-سمیرا)(چ9:30تا11:0)(چ8:0تا9:20)مشترك1396/10/2314:00کاردانی321ساختمان داده ها421120100
تخصصی(کالنتري-سمیرا)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1708:30کاردانی220مبانی مهندسی نرم افزار421115100
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جبرانی الف(کالنتري-سمیرا)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی ارشد 330مهندسی نرم افزار4422061

تخصصی(کالنتري-سمیرا)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330مهندسی نرم افزار4311465001
تخصصی(کالنتري-صفر)، هفته هاي زوج(د8:0تا10:0)مشترك1396/10/2411:00کاردانی110ایمنی در برق921680
تخصصی(کالنتري-صفر)(ش1:0تا1:1)مشتركکاردانی101آزمایشگاه کنترل صنعتی625080

اصلی(کالنتري-صفر)، هفته هاي زوج(چ10:0تا12:0)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته110آشنایی با مهندسی برق4211179330
تخصصی(کالنتري-صفر)(چ8:0تا10:0)مشتركکاردانی211کارآفرینی و پروژه622280

تخصصی(مجیدي-مجیب)(د16:0تا18:0)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330اصول فناوري اطالعات422434400
پایه(مجیدي-مجیب)(د13:0تا16:0)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330برنامه سازي رایانه اي411307100
پایه(مجیدي-مجیب)(د14:30تا16:0)(د13:0تا14:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330برنامه نویسی کامپیوتر421010830

پایه(مجیدي-مجیب)(د14:30تا16:0)(د13:0تا14:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی پیوسته330برنامه نویسی کامپیوتر4211089330
پایه(مجیدي-مجیب)(د14:30تا16:0)(د13:0تا14:20)مشترك1396/10/2008:30کارشناسی - ناپیوسته220برنامه نویسی کامپیوتر41530340
اصلی(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330نظریه زبان ها و ماشین ها422215500
اصلی(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330نظریه زبان ها و ماشین ها422415400 اصلی(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330نظریه زبان ها و ماشین ها422415400
جبرانی الف(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی ارشد 330نظریه زبان ها و ماشین ها4422031

اصلی(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330نظریه زبانها و ماشین ها431135501
اصلی(مجیدي-مجیب)(د11:15تا12:30)(د10:0تا11:10)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330نظریه زبانها و ماشینها431217401
تخصصی( اختیاري) (محسنیان-نساء)(س9:30تا10:50)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی - ناپیوسته321طراحی سیستمهاي شی گرا4213301

تخصصی(محسنیان-نساء)(س9:30تا10:50)(س8:0تا9:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330طراحی شی گراي سیستم ها422242500
تخصصی الزامی(محمودي قره تپه-شیدا)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/1113:00کارشناسی پیوسته101آز تحلیل سیستم هاي قدرت4211459330

تخصصی(محمودي قره تپه-شیدا)(د15:0تا17:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه سیستمهاي قدرت41229030
اصلی(محمودي قره تپه-شیدا)(د13:0تا15:0)مشتركکاردانی211کاربرد رایانه در برق870080

تخصصی الزامی(مختارپور-الله)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی ارشد 330تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیم رسانا4417041

اصلی(مدانلو جویباري-سپیده)(د1:0تا1:1)مشترك1396/10/1708:30کاردانی220اصول تنظیم و کنترل بودجه216106950
اصلی(مدانلو جویباري-سپیده)(د12:30تا15:0)مشترك1396/10/2514:00کارشناسی - ناپیوسته330مدیریت مالی 236204962
تخصصی(موتمنی-همایون)(ش1:0تا1:1)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی ارشد 330مهندسی نرم افزار پیشرفته4411211
اصلی(موسی پور-صابر)(چ15:0تا16:30)مشترك1396/10/1315:00کاردانی101آزمایشگاه الکترونیک عمومی808180

تخصصی(مهدوي تیله نوئی-علیرضا)(ي17:30تا18:50)(ي16:0تا17:20)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی - ناپیوسته321حسابداري دولتی 236201962
تخصصی(مهدوي تیله نوئی-علیرضا)(پ14:30تا16:0)(پ12:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی - ناپیوسته440حسابداري میانه 236203962
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اصلی(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)(ي16:0تا18:0)مشترك1396/10/1016:00کارشناسی پیوسته101آز سیستم عامل431255401
تخصصی(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)(ي16:0تا18:0)مشترك1396/10/1016:00کارشناسی پیوسته101آز مایشگاه سیستم عامل431149500
اصلی(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)(ي16:0تا18:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه سیستم هاي عامل422428400
تخصصی(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)(ي14:30تا16:0)(ي13:0تا14:20)مشترك1396/10/2108:30کاردانی321برنامه سازي پیشرفته4211101001
اصلی(مهدوي ملک کالیی - فاطمه)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته330مهندسی نرم افزار4213101
اصلی و تخصصی اجباري(نامشخص)(س11:0تا12:30)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ارزیابی کار و زمان4241141

اصلی(نامشخص)(س13:0تا15:0)مشترك1396/10/2014:00کاردانی220ایستایی ( 2) 413112100
تخصصی(نامشخص)(ش1:0تا1:1)مشترك1396/10/2311:00کاردانی330حسابداري شرکتها 2161189502
پایه(نامشخص)(س13:0تا16:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330روانشناسی عمومی22620396
اصلی(نامشخص)(س10:0تا12:0)مشترك1396/10/2414:00کارشناسی - ناپیوسته220سازه هاي بتنی433309100
پایه(نامشخص)(چ15:0تا17:0)(چ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته321فیزیولوژي و آز421012430
اصلی و تخصصی اجباري(نامشخص)(س14:30تا16:0)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330کنترل کیفیت آماري4241161

عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(چ14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی12111 عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(چ14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی12111
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی121301
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی121961
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی1215001
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی1219501
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س17:0تا18:30)مشترك1396/10/2511:00کارشناسی - ناپیوسته220اندیشه اسالمی10612
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س17:0تا18:30)مشترك1396/10/2511:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی122302
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س17:0تا18:30)مشترك1396/10/2511:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی122402
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س17:0تا18:30)مشترك1396/10/2511:00کارشناسی پیوسته220اندیشه اسالمی1221002

عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(س14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کاردانی220معارف اسالمی ( 1) 710980
عمومی(نعمت زاده-رجبعلی)(چ14:30تا16:30)مشترك1396/10/2611:00کاردانی220معارف اسالمی ( 1) 7109100

اصلی(نوائی آستانی-مهدي)(چ13:0تا14:30)(چ11:0تا12:30)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی - ناپیوسته211عناصر و جزئیات ساختمانی ( 2) 433307100
تخصصی الزامی(نوري-توحید)(پ16:30تا18:0)(پ15:0تا16:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330الکترونیک صنعتی4211409330

اصلی(نوري-توحید)(چ17:30تا18:50)(چ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی ارشد 330الکترونیک قدرت 41241311
اصلی(نوري-توحید)(پ16:30تا18:0)(پ15:0تا16:20)مشترك1396/10/2108:30کارشناسی پیوسته330الکترونیک صنعتی411314100
تخصصی(نوري-توحید)(پ16:30تا18:0)(پ15:0تا16:20)مشترك1396/10/2114:00کارشناسی پیوسته330الکترونیک صنعتی41225330



نوع_درساساتید درسبرنامه درسجنسیتزمانتاریخ امتحانمقطععملیتئوريتعداد واحدنام درسگروهکد درس
تخصصی(نیازآذري-میالد)(پ11:0تا12:20)(پ9:30تا10:50)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی ارشد 330طراحی ماشین هاي الکتریکی4124601

اصلی(نیازآذري-میالد)(پ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2508:30کارشناسی پیوسته220ماشین هاي الکتریکی 42112693302
اصلی(نیازآذري-میالد)(پ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2508:30کارشناسی پیوسته330ماشینهاي الکتریکی412235302
اصلی(نیازآذري-میالد)(پ13:0تا15:0)مشترك1396/10/2508:30کارشناسی - ناپیوسته330ماشینهاي الکتریکی415314402
تخصصی(نیکزاد-مهدیس)(ي9:30تا11:0)(ي8:0تا9:20)مشترك1396/10/2308:30کارشناسی - ناپیوسته321حسابداري پیشرفته 236215862
تخصصی(نیکزاد-مهدیس)(ي13:0تا15:0)مشترك1396/10/2708:30کاردانی220حسابداري مالیاتی216116950
اصلی(نیکزاد-مهدیس)(ي15:0تا17:0)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی - ناپیوسته211سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار23621986

پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330احتمال مهندسی4211059330
پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330آمار و احتمال مهندسی422405501
پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته220آمار و احتماالت421010730
اصلی(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کاردانی220آمار و احتماالت4211010
اصلی(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کاردانی220آمار و احتماالت421101100
پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330آمار و احتماالت کاربردي431204500 پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330آمار و احتماالت کاربردي431204500
پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته330آمار و احتماالت مهندسی41530540
پایه(نیکجو-محمد)(د16:30تا18:0)(د15:0تا16:20)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته220آمار و احتماالت مهندسی4213011
اصلی و تخصصی اجباري(وفایی نژاد-طاها)(چ17:30تا18:50)(چ16:0تا17:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330برنامه ریزي تولید4241311

اختیاري(وفایی نژاد-طاها)(چ14:30تا16:0)(چ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2208:30کارشناسی پیوسته330برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات4241401
تخصصی(یاسري-عباس)(چ14:45تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330اصول میکرو کامپیوترها41227430

اصلی(یاسري-عباس)(د13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته220الکترونیک 42112393301
اصلی(یاسري-عباس)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته220الکترونیک 42112493302
اصلی(یاسري-عباس)(د15:0تا17:0)مشترك1396/10/1914:00کارشناسی پیوسته330الکترونیک412232302
اصلی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی - ناپیوسته321برنامه سازي سیستم4213091
تخصصی( اختیاري) (یاسري-عباس)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/2414:00کارشناسی ارشد 330پردازش سیگنال هاي تصویري4423311

اصلی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330ریزپردازنده و زبان اسمبلی422224501
اصلی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330ریزپردازنده و زبان اسمبلی422424400
اصلی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی پیوسته330ریزپردازنده4311375001
تخصصی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کاردانی321زبان ماشین و اسمبلی421113100
اصلی(یاسري-عباس)(چ14:30تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/2814:00کارشناسی - ناپیوسته211زبان ماشین و اسمبلی4213051
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اصلی(یاسري-عباس)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي دیجیتال 42112993301
اصلی(یاسري-عباس)(چ14:45تا16:0)(س14:30تا16:0)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330سیستم هاي دیجیتال 42113093302

تخصصی(یاسري-عباس)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کاردانی220کنترل صنعتی809780
تخصصی(یاسري-عباس)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330کنترل کننده صنعتی411324100
تخصصی(یاسري-عباس)(چ16:0تا17:30)(س16:0تا17:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330گرافیک کامپیوتري431239400
تخصصی(یاسري-عباس)(چ16:0تا17:30)(س16:0تا17:30)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی - ناپیوسته321گرافیک کامپیوتري 42131611
اصلی(یاسري-عباس)(د13:0تا15:0)مشترك1396/10/2014:00کاردانی220مبانی الکترونیک421104100
تخصصی(یاسري-عباس)(س8:0تا9:30)(د11:0تا12:30)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته220مدارهاي مجتمع خطی411325100
اصلی(یاسري-عباس)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330مدارهاي منطقی41223830
اصلی(یاسري-عباس)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی - ناپیوسته330مدارهاي منطقی41531540
اصلی(یاسري-عباس)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330مدارهاي منطقی422214500
اصلی(یاسري-عباس)(چ13:0تا14:20)(س13:0تا14:20)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330مدارهاي منطقی431128501
اصلی(یحیایی-محسن)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/19کارشناسی - ناپیوسته211پژوهش عملیاتی 236216862 اصلی(یحیایی-محسن)(پ8:0تا10:0)مشترك1396/10/19کارشناسی - ناپیوسته211پژوهش عملیاتی 236216862
اختیاري(یحیایی-محسن)(پ17:30تا19:0)(پ16:0تا17:30)مشترك1396/10/2608:30کارشناسی پیوسته330تحلیل سیستم ها4241441
اختیاري(یحیایی-محسن)(پ14:30تا16:0)(پ13:0تا14:20)مشترك1396/10/1708:30کارشناسی پیوسته330طراحی ایجاد صنایع4241381
پایه(یحیی پور-احمد)(د8:0تا10:0)(ي16:0تا19:0)مشتركکاردانی312درك و بیان معماري ( 1) 413105100
اصلی(یحیی پور-احمد)(د10:0تا12:0)(ي13:0تا15:0)مشتركکاردانی312کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در معماري413116100
اصلی(یزدانی-عابدین)(س13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه شبکه431228400
اصلی(یزدانی-عابدین)(س13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري422231500
اصلی(یزدانی-عابدین)(س13:0تا15:0)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري422431400
تخصصی(یزدانی-عابدین)(س13:0تا15:0)مشتركکاردانی101کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتر421112100
تخصصی(یزدانی-عابدین)(چ13:0تا15:0)مشتركکاردانی211مباحث ویژه421122100
تخصصی(یزدانی-عابدین)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1708:30کاردانی101مبانی اینترنت421119100

تخصصی الزامی(یزدانی پرائی-اسماعیل)(پ14:30تا16:0)(چ13:30تا15:0)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی ارشد 330برنامه ریزي غیرخطی14459061

تخصصی( اختیاري) (یزدانی پرائی-اسماعیل)(د8:0تا10:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته330روشهاي محاسبات عددي431153500

پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی 4312025002
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی411306100
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی ( 2) 421010230
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پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی 42110293302
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی 4222025012
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی - ناپیوسته330ریاضی415301402
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)مشترك1396/10/1808:30کارشناسی پیوسته330ریاضی42410212
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(د8:0تا9:30)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی - ناپیوسته220محاسبات عددي41530440
پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(د8:0تا10:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته220محاسبات عددي421010930

پایه(یزدانی پرائی-اسماعیل)(د8:0تا10:0)مشترك1396/10/2408:30کارشناسی پیوسته220محاسبات عددي4211069330
تخصصی(یزدانی پرائی-هادي)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:00کاردانی330ذخیره و بازیابی اطالعات421118100
تخصصی(یزدانی پرائی-هادي)(پ13:0تا14:30)(پ11:0تا12:20)مشترك1396/10/1908:30کارشناسی پیوسته330ذخیره و بازیابی اطالعات431143500
تخصصی( اختیاري) (یزدانی پرائی-هادي)(پ9:30تا10:50)(پ8:0تا9:20)مشتركکارشناسی - ناپیوسته321طراحی صفحات وب4213241

پایه(یزدانی فاطمه)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی ( 1) 421010130
پایه(یزدانی فاطمه)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی 42110193301
پایه(یزدانی فاطمه)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی 4222015001 پایه(یزدانی فاطمه)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330ریاضی عمومی 4222015001
پایه(یزدانی فاطمه)(چ13:0تا14:30)(س13:0تا14:30)مشترك1396/10/1714:00کارشناسی پیوسته330ریاضی42410111

پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته330معادالت دیفرانسیل412343100
پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته330معادالت دیفرانسیل41530240
پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330معادالت دیفرانسیل421010330

پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330معادالت دیفرانسیل4211079330
پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی - ناپیوسته220معادالت دیفرانسیل4213031
پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:30)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330معادالت دیفرانسیل422206501
پایه(یزدانی فاطمه)(چ11:0تا12:20)(س11:0تا12:20)مشترك1396/10/2808:30کارشناسی پیوسته330معادالت دیفرانسیل431203500
تخصصی(یعقوبی سورکی-محسن)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1211:00کاردانی101آزمایشگاه پایگاه داده421117100
اختیاري(یعقوبی سورکی-محسن)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1211:00کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه پایگاه داده422246500
اختیاري(یعقوبی سورکی-محسن)(س11:0تا12:30)مشترك1396/10/1211:00کارشناسی پیوسته101آزمایشگاه پایگاه داده422445400
تخصصی(یعقوبی سورکی-محسن)(س11:0تا12:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه پایگاه داده ها431150500
اصلی(یعقوبی سورکی-محسن)(س16:30تا18:30)مشتركکارشناسی - ناپیوسته101آزمایشگاه مهندسی نرم افزار4213111
اختیاري(یعقوبی سورکی-محسن)(س16:30تا18:30)مشتركکارشناسی پیوسته101آزمایشگاه مهندسی نرم افزار422245500
اصلی(یعقوبی سورکی-محسن)(س15:0تا16:30)مشترك1396/10/2614:00نامشخص110شیوه ارائه نوشتاري و گفتاري421102100



نوع_درساساتید درسبرنامه درسجنسیتزمانتاریخ امتحانمقطععملیتئوريتعداد واحدنام درسگروهکد درس
اصلی و تخصصی اجباريمشتركکارشناسی پیوسته220اقتصاد عمومی42411011

جبرانی الفمشتركکارشناسی ارشد 330انتقال داده ها4424061

پروژهمشتركکارشناسی ارشد 606پایان نامه4124471
پروژهمشتركکارشناسی ارشد 606پایان نامه4417241
پروژهمشتركکارشناسی ارشد 606پایان نامه4422311
پروژهمشتركکارشناسی ارشد 606پایان نامه4423301
پروژهمشتركکارشناسی ارشد 606پایان نامه4424301
پروژهمشتركکارشناسی - ناپیوسته202پروژه41534140
پروژهمشتركکاردانی202پروژه421124100
پروژهمشتركکارشناسی - ناپیوسته303پروژه4213191
پروژهمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه431151500
تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه فناوري اطالعات422442400
پروژهمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه فناوري اطالعات431241400 پروژهمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه فناوري اطالعات431241400

تخصصی الزامیمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه کارشناسی4211379330

پروژهمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه کارشناسی41224530
تخصصیمشتركکارشناسی پیوسته303پروژه نرم افزار422238500
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته202کارآموزي41224830
کارآموزيمشتركکاردانی202کارآموزي421126100

کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته202کارآموزي4211389330
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته101کارآموزي422237500
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته101کارآموزي422441400
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته202کارآموزي431152500
کارآموزيمشتركکارشناسی پیوسته000کارآموزي431242400
کارآموزيمشتركکارشناسی - ناپیوسته202کارآموزي41534040
کارآموزيمشتركکارشناسی - ناپیوسته303کارآموزي4213201
کارآموزيمشتركکاردانی202کارآموزي926880


