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امتحان
اساتید درسبرنامه درس

)121400/10/2511:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم108 17:0تا15:0د )( علی اكبر-یزدانی پرائی )

)121400/11/0211:00تفسیر موضوعی قرآن109 12:0تا10:0د )( دكتر سیدحسین- ابراهیمیان شیاده  )

(محمدی سنگدهی،ماهروزه)(11:0تا9:30س)(9:30تا8:0س)131400/10/1911:00فارسی111

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)131400/11/0311:00زبان خارجه112 شهربانو-پریچهره )

)     11(1تربیت بدنی  )تربیت بدنی 115 16:0تا14:0پ )( علی اصغر-فریدی )

)     21(1تربیت بدنی  )تربیت بدنی 115 10:0تا8:0پ )( مریم-نوری تیرتاشی )

)     11( 2تربیت بدنی  ) 1ورزش 116 18:0تا16:0پ )( علی اصغر-فریدی )

)     21( 2تربیت بدنی  ) 1ورزش 116 12:0تا10:0پ )( مریم-نوری تیرتاشی )

)1121400/10/2011:00اندیشه اسالمی121 15:0تا13:0د )( دكتر سیدحسین- ابراهیمیان شیاده  )

)2121400/10/2611:00اندیشه اسالمی122 12:0تا10:0پ )( نعمت اله-قربانی پطرودی  )

)121400/10/2811:00اخالق اسالمی131 10:0تا8:0د )( دكتر سیدحسین- ابراهیمیان شیاده  )

)121400/10/1911:00انقالب اسالمی ایران141 15:0تا13:0ی )( فتح اهلل-عالمی نژاد )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/2614:00برنامه ریزی و مدیریت پروژه1444700 سمر-شتابان )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1331400/10/2014:00اقتصاد مهندسی1444903 طاهر-كالنتری  )

)(14:0تا12:30پ)(12:30تا11:0پ)1331400/10/2414:00نظریه توالی عملیات1445003 طاهر-كالنتری  )

)(16:0تا14:30چ)(14:30تا13:0چ)1331400/10/2814:00برنامه ریزی غیرخطی1445906 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(19:0تا17:30پ)(17:30تا16:0پ)1331400/10/2114:00تحلیل آماری چند متغیره1445910 سیدعلی-جعفری كناری )

)13214:00سمینار 1445926 18:0تا16:0چ )( حمید-رضایی )

     136پایان نامه1445927

)121400/11/0211:00تفسیر موضوعی قرآن161 12:0تا10:0د )( دكتر سیدحسین- ابراهیمیان شیاده  )

)121400/10/2911:00دانش خانواده و جمعیت183 15:0تا13:0س )( رجبعلی-نعمت زاده )

)40121400/10/1814:00مقدمه علم حقوق2211100 17:0تا15:0چ )( عبداله-براری )

)140121400/10/2714:00حقوق اساسی 2211101 10:0تا8:0پ (نامشخص)(



)140121400/10/2014:00حقوق مدنی 2211102 12:0تا10:0چ )( یاسر-آزادشهابی )

)40111400/10/2214:00كلیات حقوق جزا2211103 18:0تا17:0چ )( سیدجواد-سیدی تاجی )

)140121400/10/2514:00حقوق تجارت 2211105 15:0تا13:0پ )( محمدباقر-پارسائی )

)40111400/10/2314:00حقوق رسانه2211106 16:0تا15:0س )( سیدشایان-محمدزاده جمالی )

)240121400/10/1814:00حقوق مدنی2211107 12:0تا10:0چ )( عبداله-براری )

)40121400/10/2914:00حقوق مالیه عمومی2211108 12:0تا10:0س )( سپیده-مدانلو جویباری )

)140121400/10/3014:00حقوق اداری2211109 15:0تا13:0پ )( محمدمهدی-رسکتی )

)240121400/10/2214:00حقوق تجارت2211110 15:0تا13:0س )( حامد-ثابت نیا )

)240121400/10/2514:00حقوق اساسی2211112 12:0تا10:0پ (نامشخص)(

)40121400/11/0214:00حقوق بشر در اسالم2211113 16:0تا14:30چ )( سیدمحمد-موسوی طارسی )

)140121400/10/2014:00حقوق جزای عمومی2211114 12:0تا10:0پ (نوشین لقمانی)(

)340131400/10/1814:00حقوق مدنی 2211115 15:0تا13:0چ )( یاسر-آزادشهابی )

)340121400/10/2214:00حقوق تجارت 2211116 17:0تا15:0س )( حامد-ثابت نیا )

)240121400/10/2014:00حقوق جزای عمومی 2211118 15:0تا13:0پ )( یوسفعلی-یزدانی )

)140121400/10/2914:00اصول فقه 2211119 14:30تا13:0چ )( محمود-شربتیان )

)240121400/10/2914:00حقوق اداری 2211122 17:0تا15:0پ )( محمدمهدی-رسکتی )

)240121400/10/2714:00اصول فقه 2211126 17:0تا15:0چ )( محمود-شربتیان )

)140111400/10/2314:00متون حقوقی 2211129 13:0تا12:0چ )( نرگس خاتون-عابدیان كناری )

)240121400/10/2514:00آیین دادرسی مدنی 2211134 17:0تا15:0پ )( محمدباقر-پارسائی )

)40121400/10/2214:00جرم شناسی2211136 12:0تا10:0چ )( سیده الهه-هاشم زاده چلوئیان )

)140121400/10/2714:00آیین دادرسی كیفری 2211138 9:30تا8:0پ )( یوسفعلی-یزدانی )

)140121400/10/1814:00حقوق جزای اختصاصی 2211139 12:0تا10:0پ )( سیداحسان-جعفری پناه بابلی )

)640131400/10/2014:00حقوق مدنی 2211141 18:0تا15:30چ )( یاسر-آزادشهابی )

)240121400/10/3014:00حقوق جزای اختصاصی 2211143 15:0تا13:0چ )( سیدجواد-سیدی تاجی )

)240121400/10/2914:00متون فقه 2211147 10:0تا8:0چ )( سید صادق-موسوی تاكامی )



)40121400/10/3014:00حقوق كار2211149 10:0تا8:0چ )( سیده الهه-هاشم زاده چلوئیان )

)740131400/10/1814:00حقوق مدنی 2211151 18:30تا16:0چ )( سیدمحمد-موسوی طارسی )

)440111400/10/2214:00متون حقوقی 2211152 14:0تا13:0پ )( سیداحسان-جعفری پناه بابلی )

)340121400/10/2014:00حقوق جزای اختصاصی 2211153 17:0تا15:0چ )( سیدجواد-سیدی تاجی )

)40121400/11/0214:00ادله اثبات دعوی2211154 17:0تا15:0پ )( علیرضا-رضانیا معلم )

)340121400/10/2514:00متون فقه 2211155 15:0تا13:0س )( سید صادق-موسوی تاكامی )

)840121400/10/2914:00حقوق مدنی 2211160 15:0تا13:0چ )( عبداله-براری )

)440111400/10/3014:00حقوق جزای اختصاصی 2211161 12:0تا11:0چ )( نرگس خاتون-عابدیان كناری )

)40111400/10/2314:00پزشکی قانونی2211163 17:0تا16:0س )( سیدشایان-محمدزاده جمالی )

)240111400/10/2714:00قواعد فقه 2211164 18:0تا17:0س )( حامد-ثابت نیا )

)40121400/11/0214:00حقوق سازمان های بین المللی2211168 14:0تا12:0پ )( مازیار-ذبیحی )

)40111400/10/2814:00حقوق فضای مجازی2211174 18:0تا17:0پ )( محمدمهدی-رسکتی )

)40111400/11/0314:00حقوق تجارت الکترونیک2211175 15:0تا14:0پ )( ابراهیم-حسین زاده )

)11421400/10/1814:00مباحث اساسی در روانشناختی 2212100 15:0تا13:0ی )( نرجس- عابدینی )

)1421400/10/2014:00مبانی جامعه شناسی2212102 12:0تا9:0ی )( فتح اهلل-عالمی نژاد )

)121400/11/0211:00معرفت شناسی2212103 10:0تا8:0د )( علی اكبر-یزدانی پرائی )

)1421400/10/2214:00معرفت شناسی2212103 10:0تا8:0د )( علی اكبر-یزدانی پرائی )

)1421400/10/2914:00آمار توصیفی2212104 17:0تا15:0ی )( محمد-نیکجو )

)1421400/10/2714:00فیزیولوژی اعصاب و غدد2212105 19:0تا17:0ی )( پریسا-كشیری دینکی )

)1421400/10/1808:30روانشناسی فیزیولوژیک2212113 18:0تا16:0د )( سیده زینب-حسینی تلمی )

)21421400/10/2008:30روانشناسی تحولی 2212114 17:0تا15:0ی )( حسین-محمدی گرجی )

)1421400/10/2208:30روانشناسی شناختی2212115 18:0تا16:0پ )( پریسا-كشیری دینکی )

)1421400/11/0308:30مبانی راهنمایی و مشاوره2212117 19:30تا18:0پ )( عباس-صادقیان )

)1421400/10/2308:30روان شناسی اجتماعی و كاربردی2212118 19:0تا17:0ی )( زهرا-طالئی زیدی )

)1421400/10/2508:30روانشناسی صنعتی و سازمانی2212119 15:0تا13:0ی )( محمد مهدی- ذاكری )



)1421400/10/2908:30انگیزش و هیجان2212120 18:0تا16:0س )( سیده زینب-حسینی تلمی )

)1421400/10/3008:30روانشناسی شخصیت2212121 17:0تا15:0چ )( پریسا-كشیری دینکی )

)11421400/10/2808:30آسیب شناسی روانی 2212122 19:0تا17:0چ )( زهرا-طالئی زیدی )

)1421400/10/2808:30روان سنجی2212129 12:0تا10:0س (صمدی سنگتراشانی، افتخارسادات)(

)1421400/10/2214:00روان شناسی و مشاوره خانواده2212130 19:0تا17:0ی )( حسین-محمدی گرجی )

)21421400/10/2514:00روان شناسی كودكان با نیازهای ویژه 2212132 15:0تا13:0س )( الهام-كاظمی كاوردی )

)1421400/10/2608:30توان بخشی كودكان با نیازهای ویژه2212135 10:0تا8:0ی )( نرجس- عابدینی )

)1421400/10/2108:30راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی2212136 17:0تا15:0ی )( محمد مهدی- ذاكری )

)1421400/10/2914:00فنون مشاوره و روان درمانی2212137 18:0تا16:0چ )( سیده زینب-حسینی تلمی )

)1421400/10/3014:00بهداشت روانی2212138 10:0تا8:0چ )( سیدزین العابدین-حسینی )

)1431400/10/2208:30روش تحقیق در روانشناسی2212139 11:0تا8:0پ (شعبان غالمتبار)(

)2121400/11/0311:00آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2212140 10:0تا8:0پ )( نعمت اله-قربانی پطرودی  )

)21421400/11/0214:00آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2212140 10:0تا8:0پ )( نعمت اله-قربانی پطرودی  )

)1421400/10/2008:30روان شناسی تربیتی2212141 12:0تا10:0پ )( عباس-صادقیان )

)1421400/10/2208:30اصول روانشناسی بالینی2212145 12:0تا10:0ی )( نرجس- عابدینی )

)1421400/10/2308:30كاربرد كامپیوتر در روانشناسی2212147 12:0تا10:0د )( هاجر-فرجی )

)1431400/10/2508:30در روانشناسی (انفرادی-عملی)پژوهش2212148 16:0تا13:0پ )( عباس-صادقیان )

)1421400/10/2708:30شیوه های اصالح و تغییر رفتار2212149 18:0تا16:0پ )( عباس-صادقیان )

)1421400/10/2908:30روانشناسی سالمت2212150 15:0تا13:0ی )( حسین-محمدی گرجی )

)21421400/10/3008:30آزمون های روانشناختی 2212151 10:0تا8:0س (صمدی سنگتراشانی، افتخارسادات)(

)21421400/10/2714:00آسیب شناسی روانی 2212152 10:0تا8:0س )( حسین-محمدی گرجی )

)1421400/10/2708:30روان شناسی سالمندی2212153 12:0تا10:0چ )( سیدزین العابدین-حسینی )

)1421400/10/2314:00رفتار سازمانی2212154 18:0تا16:0س )( زین العابدین-رحمانی )

)1421400/11/0208:30ناتوانایی های یادگیری2212157 17:0تا15:0س )( الهام-كاظمی كاوردی )

)(19:0تا18:0چ)(15:0تا13:0س)11331400/10/2808:30اصول حسابداری 2213201 شکوفه-گلستانی ماچک پشتی )



(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(11:0تا9:30ی)(9:30تا8:0ی)1331400/10/3008:30ریاضیات پایه 2213202

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)     133كاربرد كامپیوتر در مدیریت2213203 علی- مالئی پروری )

)1331400/10/1814:00روانشناسی سازمانی2213204 15:0تا13:0د )( هاجر-فرجی )

)1441400/10/1808:30(1)خواندن و درک مطلب2216101 12:0تا10:0د )( سحر-یعقوب راده )

)(15:0تا13:0س)(12:0تا10:0س)1441400/10/3008:30(1)دستور نگارش2216102 مریم-بیکی )

)1441400/10/2608:30(1)گفت و شنود 2216104 10:0تا8:0س )( مبینا-رهنما )

)1421400/10/2208:30فنون یادگیری2216105 15:0تا13:0ی )( سحر-یعقوب راده )

)(19:30تا18:0چ)(15:0تا13:0س)11441400/10/2808:30اصول حسابداری 226201 شکوفه-گلستانی ماچک پشتی )

)(12:0تا10:0د)(12:0تا10:0ی)21441400/11/0208:30اصول حسابداری 226206 نجمه-حبیبی كوتنائی )

)131400/10/1811:00مبانی جامعه شناسی226209 12:0تا9:0ی )( فتح اهلل-عالمی نژاد )

)1431400/10/2014:00مبانی جامعه شناسی226209 12:0تا9:0ی )( فتح اهلل-عالمی نژاد )

)11421400/11/0214:00زبان تخصصی 226215 12:0تا10:0ی )( حمیده-یوسفی سركتی )

)1431400/10/2508:30مالیه عمومی و خط مشی226217 19:0تا16:0س )( محمد-دومهری )

)11431400/10/2208:30حسابداری صنعتی226218 16:0تا13:0ی )( شکوفه-گلستانی ماچک پشتی )

)21421400/10/2114:00زبان تخصصی226220 10:0تا8:0پ )( حمیده-یوسفی سركتی )

)1431400/10/2208:30روش های تحقیق و ماخذ شناسی226221 11:0تا8:0پ (شعبان غالمتبار)(

)11431400/10/3014:00مدیریت مالی226223 18:0تا15:0چ )( محمدمهدی-خوش نظر )

)21431400/10/2708:30حسابداری صنعتی226224 16:0تا13:0د )( سپیده-مدانلو جویباری )

)(10:0تا8:0د)(10:0تا8:0ی)21441400/10/2914:00حسابداری میانه226225 نجمه-حبیبی كوتنائی )

)11431400/10/3008:30ریاضی كاربردی 226229 12:0تا9:0ی (رشمانلوحمیدآباد،حسین)(

)1431400/10/2214:00حقوق تجارت226230 18:0تا15:0پ )( عباس-یوسفی تلوكالئی )

)21431400/10/2814:00ریاضی كاربردی 226231 11:0تا8:0س (رشمانلوحمیدآباد،حسین)(

)11421400/10/2914:00آمار كاربردی 226232 15:0تا13:0ی )( محمد-نیکجو )

)1431400/10/2608:30اقتصاد كالن226233 19:0تا16:0د )( طاهر-كالنتری  )

)(9:30تا8:0چ)(14:30تا13:0ی)11431400/10/2208:30حسابداری پیشرفته 226236 سیده فاطمه-رسولی نسب )



)21431400/10/2214:00اصول حسابرسی 226237 16:0تا13:0ی )( نجمه-حبیبی كوتنائی )

)21431400/10/2514:00حسابداری پیشرفته 226239 11:0تا8:0س )( نجمه-حبیبی كوتنائی )

)(15:0تا13:0چ)(11:30تا9:30چ)11441400/11/0314:00حسابداری میانه 226242 قدسیه-رمضانی )

)11431400/10/1914:00بهایابی 226243 18:0تا15:0ی )( قدسیه-رمضانی )

)1421400/10/1814:00روانشناسی سازمانی226244 15:0تا13:0د )( هاجر-فرجی )

)21421400/10/2714:00آمار كاربردی 226245 16:0تا13:0س )( محمد-نیکجو )

)1431400/10/2614:00پول و ارز بانکداری226246 16:0تا13:0د )( نجمه-حبیبی كوتنائی )

)11421400/10/1814:00حسابداری مالیاتی 226247 15:0تا13:0پ )( عباس-یوسفی تلوكالئی )

)1431400/11/0308:30توسعه اقتصادی و برنامه ریزی226248 16:0تا13:0چ )( ذبیح اله-طاهری )

)1421400/10/2908:30مباحث جاری در حسابداری226251 12:0تا10:0چ )( محمدمهدی-خوش نظر )

)1431400/10/2014:00تحقیق در عملیات226254 11:0تا8:0پ )( سیدعلی-جعفری كناری )

)1421400/10/2508:30مالیه عمومی226255 19:0تا16:0س )( محمد-دومهری )

)(19:30تا18:0چ)(19:30تا18:0ی)11431400/11/0308:30اصول حسابرسی 226259 سیده فاطمه-رسولی نسب )

)21421400/10/2714:00حسابداری مالیاتی 226260 18:0تا16:0ی )( محمد-دومهری )

)1431400/10/2114:00بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسالمی226261 11:0تا8:0س )( سپیده-مدانلو جویباری )

)1431400/10/2314:00رفتار سازمانی226262 19:0تا16:0س )( زین العابدین-رحمانی )

)1431400/10/2914:00مبانی حسابداری بخش عمومی226263 19:0تا16:0د )( سپیده-مدانلو جویباری )

)1421400/10/3014:00مدیریت سرمایه گذاری226264 18:0تا16:0س )( علیرضا-مهدوی تیله نوئی )

)1431400/11/0314:00حسابداری و حسابرسی بخش عمومی226265 16:0تا13:0د )( قدسیه-رمضانی )

)1421400/10/2314:00مکاتبات تجاری و گزارش نویسی226266 12:0تا10:0د )( سپیده-مدانلو جویباری )

)1421400/10/2108:30حسابداری موارد خاص226267 10:0تا8:0د )( قدسیه-رمضانی )

)1431400/10/3014:00اقتصاد خرد226268 19:0تا16:0چ )( طاهر-كالنتری  )

)1431400/10/2814:00مبانی حسابداری مدیریت226270 19:0تا16:0د )( محمد-دومهری )

)1421400/10/1914:00حسابداری ابزار و عقود مالی اسالمی226271 16:0تا14:0س )( محمد-دومهری )

)11421400/10/1808:30پژوهش عملیاتی 236208 15:0تا13:0پ (شعبان غالمتبار)(



)21421400/10/2008:30پژوهش عملیاتی 236216 17:0تا15:0پ (شعبان غالمتبار)(

)1421400/11/0208:30سیستمهای اطالعاتی حسابداری236217 16:0تا14:0س )( علیرضا-مهدوی تیله نوئی )

)1421400/10/2908:30مباحث جاری در حسابداری236221 12:0تا10:0چ )( محمدمهدی-خوش نظر )

)21431400/10/2208:30حسابرسی 236222 17:0تا14:0چ )( شکوفه-گلستانی ماچک پشتی )

)14821400/10/1911:00حقوق جزای عمومی2411114 15:0تا13:0پ (نوشین لقمانی)(

)4831400/10/2111:00متون فقه جزایی2411115 18:30تا15:30پ )( یاسر-آزادشهابی )

)4821400/10/2311:00جرم شناسی2411116 11:0تا9:30پ )( یوسفعلی-یزدانی )

)4821400/10/2511:00آیین دادرسی كیفری2411117 13:0تا11:0پ )( حسین-كاظم زاده سنگرودی )

)4811400/10/2711:00حقوق كیفری اقتصادی2411118 9:0تا8:0پ )( هدیه-غالمرضایی آزاد )

)14821400/10/1911:00حقوق جزای اختصاصی 2411119 17:0تا15:30پ )( حسین-كاظم زاده سنگرودی )

)4821400/10/2111:00متون حقوقی 2411120 10:0تا8:0پ )( سیداحسان-جعفری پناه بابلی )

)4811400/10/2311:00سمینار2411121 14:0تا12:0پ )( آزادشهابی/رضایی )

)4821400/10/2511:00مسئولیت مدنی2411122 15:30تا14:0پ )( یاسر-آزادشهابی )

)4821400/10/2711:00روانشناسی جنائی2411123 12:0تا10:0پ )( هدیه-غالمرضایی آزاد )

)4821400/10/1911:00حقوق جزای بین الملل2411124 12:0تا10:0پ )( مازیار-ذبیحی )

)4821400/10/2111:00جامعه شناسی جنائی2411125 15:0تا13:0پ )( هدیه-غالمرضایی آزاد )

)4821400/10/2311:00پزشکی قانونی2411126 18:30تا17:0پ )( سیداحسان-جعفری پناه بابلی )

)24821400/10/2711:00حقوق جزای اختصاصی2411127 17:0تا15:0پ )( هدیه-غالمرضایی آزاد )

)24821400/10/2511:00حقوق جزای عمومی2411128 10:0تا8:0پ (نوشین لقمانی)(

)14821400/10/1911:00حقوق مدنی 2411201 10:0تا8:0پ )( یاسر-آزادشهابی )

)4831400/10/2311:00اصول فقه2411202 13:0تا10:0پ )( محمود-شربتیان )

)4821400/10/2111:00حقوق تجارت2411203 15:0تا13:0پ )( علیرضا-رضانیا معلم )

)4821400/10/2511:00متون حقوقی به زبان خارجی2411204 17:0تا15:0پ )( ابراهیم-حسین زاده )

)4821400/10/1911:00قواعد فقه2411210 15:0تا13:0پ )( محمود-شربتیان )

)4821400/10/2111:00(تعارض قوانین)حقوق بین الملل خصوصی 2411211 10:0تا8:0پ )( مازیار-ذبیحی )



)4821400/10/2711:00مسئولیت مدنی2411212 12:0تا10:0پ )( یاسر-آزادشهابی )

)4821400/10/2511:00اجرای احکام و اسناد2411213 18:30تا17:0پ )( ابراهیم-حسین زاده )

)4811400/10/2311:00فلسفه حقوق2411216 13:0تا12:0پ )( محمدمهدی-رسکتی )

)1321400/10/1914:00سیستم های اطالعات مدیریت24131019 17:0تا15:0پ )( رخساره-مبرهن )

)1321400/10/2314:00تئوری های مدیریت24131020 16:0تا14:0چ )( حمید-رضایی )

)1321400/10/2114:00تحلیل آماری24131021 19:0تا17:0پ )( سیدعلی-جعفری كناری )

)1321400/10/2614:00تجارت و كسب و كار الکترونیکی24131022 10:0تا8:0پ )( رخساره-مبرهن )

)1321400/10/2814:00مبانی و مدیریت دانش24131023 15:0تا13:0پ )( سیدامیرحسین-خوش صولت )

)1321400/10/3014:00مبانی زیرساخت فناوری اطالعات24131024 12:0تا10:0پ )( سارا-فرزای )

)1321400/11/0314:00بازاریابی الکترونیکی24131025 18:0تا16:0چ )( زین العابدین-رحمانی )

)13214:00روش تحقیق24131026 18:0تا16:0چ )( حمید-رضایی )

)1321400/10/1814:00مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطالعاتی24131032 12:0تا10:0پ )( رخساره-مبرهن )

)1321400/10/2114:00تامین و قراردادهای پروژهای فناوری اطالعات24131033 16:0تا14:0پ )( طاهر-كالنتری  )

)1321400/11/0314:00هوشمندی كسب و كار24131034 16:0تا14:0چ (سلمانی مجاوری ، حمیدرضا)(

)1321400/10/2614:00مدیریت پروژه های فناوری اطالعات24131035 18:0تا16:0پ )( سمر-شتابان )

)1321400/10/2814:00مدیریت امنیت فناوری اطالعات24131038 14:0تا12:0چ (سلمانی مجاوری ، حمیدرضا)(

     134پایان نامه24131039

)1321400/10/3014:00جنبه های حقوقی كسب و كار24131040 10:0تا8:0پ )( زین العابدین-رحمانی )

(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)1131400/10/2008:30ریاضی عمومی411306

)(12:0تا10:30د)(10:30تا9:0د)1131400/10/2808:30برنامه سازی رایانه ای411307 فاطمه-ابراهیمی )

)     111سیستمهای كنترل خطی- آز411312 18:0تا16:0س )( محمود-عشوری )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)1131400/11/0208:30مدارهای الکتریکی411318 آرش-آهن گداز )

)     111مدارهای الکتریکی- آز411319 10:0تا8:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)(16:0تا14:30س)(14:30تا13:0س)1131400/10/3008:30مدارهای الکترونیکی411320 سیدمحمود-انیشه )

)     111مدارهای الکترونیکی- آز411321 11:0تا9:0پ )( آرش-آهن گداز )



)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1131400/11/0308:30مدارهای مخابراتی411322 محمود-عشوری )

)     111مدارهای مخابراتی- آز411323 19:0تا17:0د )( محمود-عشوری )

)1121400/10/1914:00منابع تغذیه411326 15:0تا13:0پ )( آرش-آهن گداز )

)     111مدارهای مجتمع خطی- آز411327 13:0تا11:0پ )( آرش-آهن گداز )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)1121400/10/2708:30شبکه های كامپیوتری411329 فاطمه-ابراهیمی )

     113كارآموزی411331

     113پروژه411332

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)1131400/10/3008:30فیزیک الکتریسیته و مغناطیس411333 رویا-بوداغی مالیدره )

)(11:0تا9:30س)(9:30تا8:0س)1131400/10/2814:00تحلیل مدارهای الکترونیکی411334 عباس-یاسری )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)11131400/10/2808:30مباحث ویژه در الکترونیک411425 عباس-یاسری )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)21131400/10/2808:30مباحث ویژه در الکترونیک411426 عباس-یاسری )

)     112سمینار411438 16:0تا14:0پ )( حمید-رضایی )

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل412343 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)31131400/10/3014:00ماشین های الکتریکی412401 سیدرضا-ابراهیمی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/1808:30الکترونیک صنعتی412403 محمد-راغب )

11131400/10/2108:30الکترونیک قدرت 412413
، هفته های زوج (17:30تا16:0پ)  

، هفته های زوج (19:0تا17:30پ)
( محمدجواد-امیرخانلو )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/2308:30تئوری جامع ماشینهای الکتریکی412414 عبدالحسین-طحانی )

)(14:0تا12:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2708:30حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت412437 حسن-آبروش )

1131400/10/2308:30شبکه های عصبی412439
، هفته های فرد (12:30تا11:0پ)  

، هفته های فرد (14:0تا12:30پ)
( سید مهدی-رخت اعال )

)     112سمینار412446 16:0تا14:0پ )( حمید-رضایی )

     116پایان نامه412447

)(19:0تا17:30پ)(17:30تا16:0پ)1131400/10/2108:30كیفیت توان 412450 سیدرضا-ابراهیمی )



1131400/10/2708:30كنترل فازی412451
، هفته های زوج (17:30تا16:0پ)  

، هفته های زوج (19:0تا17:30پ)
( سید مهدی-رخت اعال )

)(14:0تا12:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2208:30مبدل داده ها412453 سیدمحمود-انیشه )

11131400/10/2008:30مباحث ویژه در كنترل 412457
، هفته های زوج (12:30تا11:0پ)  

، هفته های زوج (14:0تا12:30پ)
( سید مهدی-رخت اعال )

1131400/10/2708:30طراحی مبدل های الکترونیک قدرت412462
، هفته های (17:30تا16:0پ)  

، هفته های فرد (19:0تا17:30پ)فرد
( محمدجواد-امیرخانلو )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21131400/10/1908:30تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 412470 سیدرضا-ابراهیمی )

(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)21131400/10/2008:30ریاضی415301

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل415302 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(12:0تا10:30د)(10:30تا9:0د)1121400/10/2808:30برنامه نویسی كامپیوتر415303 فاطمه-ابراهیمی )

)1121400/10/2808:30محاسبات عددی415304 10:0تا8:0س )( اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1131400/10/2308:30آمار و احتماالت مهندسی415305 محمد-نیکجو )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2708:30ریاضیات مهندسی415311

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21131400/11/0208:30مدارهای الکتریکی415312 آرش-آهن گداز )

)(13:0تا11:30س)(11:30تا10:0س)1131400/10/1914:00الکترومغناطیس415313 سیدمحمود-انیشه )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)21131400/10/2314:00ماشینهای الکتریکی415314 سیدرضا-ابراهیمی )

)     111آزمایشگاه مدارهای منطقی415316 15:0تا13:0س )( علیرضا-خلیلی )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1131400/10/2314:00تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها415317 سیدمحمود-انیشه )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/2114:00سیستمهای كنترل خطی415318 سیدمحمود-انیشه )

)     111آزمایشگاه سیستمهای كنترل خطی415319 18:0تا16:0س )( محمود-عشوری )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)11131400/10/2014:00بررسی سیستمهای قدرت 415320 سیدرضا-ابراهیمی )

)1121400/10/2714:00زبان تخصصی415331 17:0تا15:0پ )( عبدالحسین-طحانی )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)31131400/10/3014:00ماشینهای الکتریکی415332 سیدرضا-ابراهیمی )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21131400/10/1908:30بررسی سیستمهای قدرت415333 سیدرضا-ابراهیمی )



)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2614:00عایقها و فشار قوی415334 حسن-آبروش )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1121400/10/2308:30ماشینهای مخصوص415335 سیدرضا-ابراهیمی )

)(12:30تا11:0س)(11:0تا9:30س)1131400/10/2108:30تاسیسات الکتریکی و پروژه415337 موسی-خلیلی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2614:00طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه415338 هومن-بذرام )

)     111آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی415339 10:0تا8:0د )( سیداسحق-صادقی )

     112كارآموزی415340

     112پروژه415341

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/11/0308:30طراحی پستهای فشارقوی و پروژه415358 حسن-شکوهنده )

)(13:0تا11:30س)(11:30تا10:0س)1131400/10/3008:30حفاظت سیستمهای قدرت415377 حسن-آبروش )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/11/0208:30تجهیزات پست415378 حسن-شکوهنده )

(قربانی ، مجید)(15:0تا13:0س)(15:0تا13:0د)11641400/10/2108:30ریاضی عمومی 4202001

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)11631400/10/2608:30فیزیک 4202002 رویا-بوداغی مالیدره )

)(12:0تا10:30د)(10:30تا9:0د)1631400/10/2808:30مبانی برنامه سازی4202003 فاطمه-ابراهیمی )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)     161كارگاه عمومی4202004 علی- مالئی پروری )

(قربانی ، مجید)(17:0تا15:0س)(17:0تا15:0د)21641400/10/2008:30ریاضی عمومی 4202005

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)21631400/10/3008:30فیزیک 4202006 رویا-بوداغی مالیدره )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1631400/10/2614:00مدار منطقی4202009 علی عباس-زورقچیان )

)(11:0تا9:30د)(9:30تا8:0د)1631400/10/2708:30ساختمان داده ها و الگوریتم ها 4202011 امیر-پناه )

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1631400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل4202012 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)1631400/10/3008:30مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی4202013 محمد-راغب )

)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1631400/10/2308:30آمار و احتمال مهندسی 4202014 محمد-نیکجو )

)     2161آزمایشگاه فیزیک4202015 11:0تا9:0چ )( رویا-بوداغی مالیدره )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1621400/10/1908:30زبان تخصصی كامپیوتر4202016 سارا-فرزای )

)     161آزمایشگاه مدارهای منطقی4202017 10:0تا8:0س (راست خدیو، ایلناز)(

(قربانی ، مجید)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1131400/10/2108:30(1)ریاضی عمومی 4210101



(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)1131400/10/2008:30(2)ریاضی عمومی 4210102

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل4210103 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2608:30 (1)فیزیک عمومی 4210104 رویا-بوداغی مالیدره )

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)1131400/10/3008:30(2)فیزیک عمومی 4210105 رویا-بوداغی مالیدره )

)11121400/10/2208:30فناوری اطالعات پزشکی 4210106 19:0تا17:0چ (زنده باد ، سیدعلی)(

)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1131400/10/2308:30آمار و احتماالت مهندسی 4210107 محمد-نیکجو )

)(12:0تا10:30د)(10:30تا9:0د)1131400/10/2808:30برنامه نویسی كامپیوتر4210108 فاطمه-ابراهیمی )

)1121400/10/2808:30محاسبات عددی4210109 10:0تا8:0س )( اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2308:30(1)مبانی شیمی 4210110 معصومه-فالح نژاد )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2708:30ریاضیات مهندسی4210111

)1121400/10/2908:30آناتومی4210125 15:0تا13:0چ )( احمدعلی-قنبری شلدره )

(خوش اخالق،محمد)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/3008:30فیزیک پزشکی4210126

)(18:0تا16:30د)(16:30تا15:0د)1131400/11/0208:30بیوشیمی4210127 معصومه-فالح نژاد )

)(12:30تا11:0د)(11:0تا9:30د)11131400/10/2114:00مدارهای الکتریکی 4210131 حسن-آبروش )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1131400/10/2314:00تجزیه و تحلیل سیستم ها4210134 سیدمحمود-انیشه )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/2114:00سیستم های كنترل خطی4210135 سیدمحمود-انیشه )

(اهلل وردی،آرمین)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/3014:00مبانی بیوالکتریک4210138

)(15:0تا13:30س)(12:30تا11:0س)11131400/10/2108:30الکترونیک 4210139 عباس-یاسری )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21131400/11/0208:30مدار الکتریکی 4210140 آرش-آهن گداز )

)     1111آزمایشگاه مدار الکتریکی 4210141 10:0تا8:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)     1121آزمایشگاه مدار الکتریکی 4210141 12:0تا10:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)(11:0تا9:30س)(9:30تا8:0س)21131400/10/2814:00الکترونیک 4210142 عباس-یاسری )

)1141400/10/1914:00تجهیزات عمومی بیمارستان ها و كلینیک های پزشکی4210144 18:0تا13:0س (نامشخص)(

)     1111آزمایشگاه الکترونیک 4210146 15:0تا13:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)     1121آزمایشگاه الکترونیک 4210146 17:0تا15:0چ )( علیرضا-خلیلی )



(خوش اخالق،محمد)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1131400/10/2714:00حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی4210147

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2614:00مدارهای منطقی4210148 علی عباس-زورقچیان )

)(11:0تا9:30ی)(9:30تا8:0ی)1131400/10/2514:00استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی4210149 سپهر-ملکی تقی آباد )

(اهلل وردی،آرمین)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2914:00پدیده های بیوالکتریکی4210150

(نامشخص)(12:30تا11:0س)(11:0تا9:30س)1131400/11/0308:30اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی4210151

)1121400/10/1814:00روش تحقیق در مهندسی پزشکی4210152 17:0تا15:0چ (زنده باد ، سیدعلی)(

)1121400/10/2708:30اندازه گیری الکترونیکی4210153 17:0تا15:0پ )( فاطمه-مهدی زاده )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)11131400/10/3014:00میکروپرسسور 4210154 عباس-یاسری )

)(15:0تا13:30د)(12:30تا11:0د)1131400/10/2008:30ماشین های الکتریکی جریان متناوب و مستقیم4210155 موسی-خلیلی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2608:30مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی4210156 سیدعلی-جعفری كناری )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/2308:30ابزار دقیق مهندسی پزشکی4210157 سید مهدی-رخت اعال )

(نامشخص)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1131400/10/1908:30تکنیک پالس4210158

)1121400/10/2108:30مدیریت و كارآفرینی در مهندسی پزشکی4210159 12:0تا10:0چ )( زین العابدین-رحمانی )

     111كارورزی4210160

     113پروژه4210161

(قربانی ، مجید)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)11131400/10/2108:30ریاضی عمومی 42110193

(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)21131400/10/2008:30ریاضی عمومی 42110293

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2608:30(حرارت و مکانیک) 1فیزیک 42110393 رویا-بوداغی مالیدره )

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)1131400/10/3008:30(الکتریسیته و مغناطیس) 2فیزیک 42110493 رویا-بوداغی مالیدره )

)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1131400/10/2308:30احتمال مهندسی42110593 محمد-نیکجو )

)1121400/10/2808:30محاسبات عددی42110693 10:0تا8:0س )( اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1131400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل42110793 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(12:0تا10:30س)(10:30تا9:0د)1131400/10/2808:30برنامه نویسی كامپیوتر42110893 فاطمه-ابراهیمی )

)     111كارگاه عمومی42110993 18:0تا15:0چ )( سیداحمد-طاهری )

)     1111آزمایشگاه فیزیک 42111093 11:0تا9:0س )( رویا-بوداغی مالیدره )



)     2111آز فیزیک 42111193 11:0تا9:0چ )( رویا-بوداغی مالیدره )

)1121400/10/2714:00زبان تخصصی برق42111393 17:0تا15:0پ )( عبدالحسین-طحانی )

)     111نقشه كشی مهندسی42111493 18:0تا15:0د )( سیداحمد-طاهری )

)     111كارگاه برق42111593 11:0تا8:0ی )( صفر-كالنتری )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2708:30ریاضیات مهندسی42111693

)1111400/10/2814:00آشنایی با مهندسی برق42111793 11:0تا10:0د )( موسی-خلیلی )

)(12:30تا11:0د)(11:0تا9:30د)11131400/10/2114:00مدارهای الکتریکی 42111893 حسن-آبروش )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21121400/11/0208:30مدارهای الکتریکی 42111993 آرش-آهن گداز )

)(13:0تا11:30س)(11:30تا10:0س)1131400/10/1914:00الکترومغناطیس42112093 سیدمحمود-انیشه )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1131400/10/2314:00سیگنالها و سیستم ها42112193 سیدمحمود-انیشه )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/10/2114:00سیستم های كنترل خطی42112293 سیدمحمود-انیشه )

)(15:0تا13:30س)(12:30تا11:0س)11121400/10/2108:30الکترونیک 42112393 عباس-یاسری )

)(11:0تا9:30س)(9:30تا8:0س)21121400/10/2814:00الکترونیک 42112493 عباس-یاسری )

)11121400/10/3014:00ماشین های الکتریکی 42112593 13:0تا11:0د )( عبدالحسین-طحانی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)21121400/10/2314:00ماشین های الکتریکی 42112693 سیدرضا-ابراهیمی )

)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1131400/11/0308:30اصول سیستم های مخابراتی42112793 محمود-عشوری )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)11131400/10/2014:00تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 42112893 سیدرضا-ابراهیمی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)11131400/10/2614:00سیستم های دیجیتال 42112993 علی عباس-زورقچیان )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)21131400/10/3014:00سیستم های دیجیتال 42113093 عباس-یاسری )

)     111آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری42113193 12:0تا10:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)     1111آز ماشین های الکتریکی 42113293 12:0تا10:0د )( سیداسحق-صادقی )

)     111آز الکترونیک42113393 17:0تا15:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)     111آز سیستم های كنترل خطی42113493 18:0تا16:0س )( محمود-عشوری )

)     1111آز سیستم های دیجیتال 42113593 15:0تا13:0س )( علیرضا-خلیلی )

)     2111آز سیستم های دیجیتال 42113693 17:0تا15:0د )( محمود-عشوری )



     113پروژه كارشناسی42113793

     112كارآموزی42113893

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)31131400/10/3014:00ماشین های الکتریکی 42113993 سیدرضا-ابراهیمی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/1808:30الکترونیک صنعتی42114093 محمد-راغب )

)(12:30تا11:0س)(11:0تا9:30س)1131400/10/2108:30تاسیسات الکتریکی42114193 موسی-خلیلی )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)21131400/10/1908:30تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی42114293 سیدرضا-ابراهیمی )

)(13:0تا11:30س)(11:30تا10:0س)1131400/10/3008:30حفاظت و رله42114393 حسن-آبروش )

)     2111آز ماشین های الکتریکی 42114493 10:0تا8:0د )( سیداسحق-صادقی )

)1121400/10/2008:30اصول و مبانی كارآفرینی42114596 17:0تا15:0س )( موسی-خلیلی )

)     111آز الکترونیک صنعتی42114893 17:0تا15:0د )( محمد-راغب )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1131400/10/2614:00عایقها و فشار قوی42114993 حسن-آبروش )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1131400/10/2308:30ماشین های الکتریکی مخصوص42115093 سیدرضا-ابراهیمی )

(صفایی، فریدالدین)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1131400/10/2508:30تولید انرژی الکتریکی42115193

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1131400/11/0308:30طراحی پست های فشار قوی و پروژه42115393 حسن-شکوهنده )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/2808:30كنترل صنعتی42115593 عباس-یاسری )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1621400/10/2708:30ریاضی مهندسی421302

)     161آزمایشگاه مهندسی نرم افزار421311 16:30تا14:30د )( امیر-پناه )

)     161آزمایشگاه معماری كامپیوتر421313 17:0تا15:0چ )( فاطمه-رحمانی )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2708:30مهندسی اینترنت421317 فاطمه-ابراهیمی )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1631400/10/2608:30مباحث ویژه421318 فاطمه-ابراهیمی )

     163پروژه421319

     163كارآموزی421320

)(12:0تا10:30ی)(10:30تا9:0ی)1631400/10/2008:30طراحی صفحات وب421324 فاطمه-ابراهیمی )

)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1631400/11/0314:00طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی421327 علی- مالئی پروری )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1631400/10/2908:30ایجاد بانکهای اطالعاتی421329 امیر-پناه )



(راست خدیو، ایلناز)(16:0تا14:30س)(14:30تا13:0س)1631400/10/2314:00طراحی سیستمهای شی گرا421330

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)21631400/10/3008:30فیزیک 422204 رویا-بوداغی مالیدره )

)     2161آزمایشگاه فیزیک 422208 11:0تا9:0چ )( رویا-بوداغی مالیدره )

)     1631400/10/30مدارهای الکتریکی422210 16:30تا15:0چ )( محمد-راغب )

)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1631400/10/2114:00معماری كامپیوتر422219 فاطمه-رحمانی )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)1631400/10/2314:00سیگنال ها و سیستم ها422223 سیدمحمود-انیشه )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1631400/11/0314:00ریزپردازنده و زبان اسمبلی422224 فاطمه-رحمانی )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2708:30شبکه های كامپیوتری422225 فاطمه-ابراهیمی )

)     161آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری كامپیوتر422229 10:0تا8:0س (راست خدیو، ایلناز)(

)     161آزمایشگاه شبکه های كامپیوتری422231 12:0تا10:0س (راست خدیو، ایلناز)(

)(17:30تا16:0چ)(16:0تا14:30چ)1631400/10/1808:30تحلیل و طراحی سیستم ها422232 امیر-پناه )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1631400/10/2908:30پایگاه داده ها422233 امیر-پناه )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2708:30مهندسی اینترنت422236 فاطمه-ابراهیمی )

     161كارآموزی422237

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1631400/10/2608:30مبانی رایانش امن422244 فاطمه-ابراهیمی )

)     161آزمایشگاه مهندسی نرم افزار422245 16:30تا14:30د )( امیر-پناه )

)(18:0تا16:30ی)(16:30تا15:0ی)1631400/10/2114:00معماری كامپیوتر422256 فاطمه-رحمانی )

)(17:30تا16:0چ)(16:0تا14:30چ)11631400/10/1808:30مهندسی نرم افزار422258 امیر-پناه )

)(14:30تا13:0د)(12:30تا11:0د)1631400/10/2208:30طراحی الگوریتم ها422260 امیر-پناه )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1631400/10/2314:00سیگنال ها و سیستم ها 422262 سیدمحمود-انیشه )

)(17:30تا16:0چ)(16:0تا14:30چ)21631400/10/1814:00مهندسی نرم افزار 422263 امیر-پناه )

)(15:0تا13:30چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2708:30شبکه های كامپیوتری422264 فاطمه-ابراهیمی )

)(14:30تا13:0چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2608:30اصول طراحی كامپایلر422267 سمیرا-كالنتری )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)1631400/11/0314:00ریزپردازنده و زبان اسمبلی422268 فاطمه-رحمانی )

)     161آزمایشگاه شبکه های كامپیوتری422269 12:0تا10:0س (راست خدیو، ایلناز)(



)(12:0تا10:30ی)(10:30تا9:0ی)1631400/10/2008:30برنامه نویسی وب422270 فاطمه-ابراهیمی )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1631400/10/2608:30مبانی امنیت اطالعات 422274 فاطمه-ابراهیمی )

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)1631400/10/2814:00گرافیک كامپیوتری422278 سمیرا-كالنتری )

)1621400/10/2208:30روش پژوهش و ارائه 422279 10:0تا8:0پ (نامشخص)(

)(14:30تا13:0چ)(12:30تا11:0چ)1631400/10/2208:30بازیابی اطالعات422281 امیر-پناه )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(15:0تا13:30س)(13:30تا12:0س)1631400/11/0314:00جبرخطی كاربردی422285

)(18:0تا16:30چ)(16:30تا15:0چ)1631400/10/3008:30مدارهای الکتریکی و الکترونیکی422292 محمد-راغب )

)1321400/10/2508:30دستگاه ساختمانی422339 13:0تا11:0س )( سیده فرناز-حجازی راد )

)(18:30تا17:30چ)(17:30تا15:30چ)11331400/10/2308:30بیان معماری 423300 سمیه-قبادی ترا )

)(17:30تا15:30چ)(15:30تا13:30چ)     2132بیان معماری 423301 سمیه-قبادی ترا )

)(17:30تا15:30پ)(15:30تا13:30پ)     3132بیان معماری 423302 سیما-عباسی )

)(12:0تا8:0چ)(19:0تا13:0د)     1135مقدمات طراحی معماری 423303 سیما-عباسی )

)(18:0تا13:0پ)(13:0تا8:0د)     3135مقدمات طراحی معماری 423305 محمد-فیروزیان )

)(11:0تا10:0چ)(10:0تا9:0س)     131اسکیس423307 مریم-خورشیدی )

)(19:30تا14:30چ)(18:30تا13:30س)     1135طراحی معماری 423308 مریم-جابانی )

)(13:0تا8:0س)(13:0تا8:0ی)     4135طراحی معماری 423311 مهدی-نوائی آستانی )

)1321400/10/2108:30فرآیند طراحی در معماری423316 10:0تا8:0پ )( محمد-فیروزیان )

)1321400/10/2108:30مبانی نظری معماری423317 15:0تا13:0س (نامشخص)(

11331400/11/0208:30معماری اسالمی 423319
(12:30تا11:0چ) (9:0تا8:0س)  

( 14:30تا13:0چ )
( مریم-جابانی )

)1321400/10/2808:30تاسیسات مکانیکی ساختمان423323 10:0تا8:0چ )( سیده فرناز-حجازی راد )

)1321400/10/2108:30مصالح ساختمانی423325 15:0تا13:0چ )( سیده فرناز-حجازی راد )

)1321400/10/3008:30ایستایی423330 15:0تا13:0ی )( سیده فرناز-حجازی راد )

)1321400/10/2308:30مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری423333 12:0تا10:0پ )( محمد-فیروزیان )

)1321400/10/2508:30مقررات ملی ساختمانی423336 11:0تا9:0چ )( مریم-جابانی )



)1321400/11/0208:30زبان تخصصی معماری423338 16:30تا14:30چ )( سپهر-ملکی تقی آباد )

)(10:0تا8:0چ)(12:0تا10:0س)     132كارگاه معماری و ساخت423340 مریم-خورشیدی )

)(14:30تا13:30چ)(13:0تا11:0چ)1321400/10/3008:30متره و برآورد423341 سپهر-ملکی تقی آباد )

)(11:0تا8:0س)(17:30تا16:30د)1321400/10/2808:30نقشه برداری در معماری423342 سپهر-ملکی تقی آباد )

)1321400/10/2708:30ریاضیات و معماری423343 17:0تا15:0ی (رشمانلوحمیدآباد،حسین)(

(قربانی ، مجید)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)11331400/10/2108:30ریاضی424101

(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)21331400/10/2008:30ریاضی424102

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1331400/10/2208:30معادالت دیفرانسیل424103 اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(15:0تا13:30چ)(15:0تا13:30س)21331400/10/3008:30فیزیک424105 رویا-بوداغی مالیدره )

)     2131آزمایشگاه فیزیک424107 11:0تا9:0چ )( رویا-بوداغی مالیدره )

)(12:0تا10:30د)(10:30تا9:0د)1331400/10/2808:30برنامه نویسی كامپیوتر424108 فاطمه-ابراهیمی )

)1321400/10/2808:30محاسبات عددی424109 10:0تا8:0س )( اسماعیل-یزدانی پرائی )

)(19:0تا17:30چ)(17:30تا16:0چ)11321400/10/2614:00اقتصاد عمومی424110 طاهر-كالنتری  )

(نامشخص)(11:0تا9:30س)(9:30تا8:0س)1331400/10/3008:30طرح ریزی واحدهای صنعتی424115

(نامشخص)(12:30تا11:0پ)(12:30تا11:0د)1331400/10/2308:30كنترل كیفیت آماری424116

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)11331400/10/2008:30تحقیق در عملیات424120 سیدعلی-جعفری كناری )

)(18:0تا16:30د)(16:30تا15:0د)     132نقشه كشی صنعتی424123 سیداحمد-طاهری )

)(18:0تا16:30س)(16:30تا15:0س)     131كارگاه عمومی جوش424135 سیداحمد-طاهری )

(نامشخص)(14:30تا13:0پ)(14:30تا13:0د)1331400/10/2808:30برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات424140

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/1914:00سیستمهای اطالعات مدیریت424147 رخساره-مبرهن )

(رشمانلوحمیدآباد،حسین)(15:0تا13:30س)(13:30تا12:0س)1331400/11/1314:00جبرخطی424162

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1331400/10/2014:00اقتصاد مهندسی424164 طاهر-كالنتری  )

(قربانی ، مجید)(16:30تا15:0س)(16:30تا15:0د)1331400/10/2508:30(2)ریاضی عمومی 433301

)1321400/11/0208:30روشهای طراحی و تولید صنعتی433311 15:0تا13:0س )( سمیه-قبادی ترا )

)1321400/10/2808:30تاسیسات مکانیکی و الکتریکی433314 12:0تا8:0چ )( سیده فرناز-حجازی راد )



     134(5)طراحی معماری433319
(12:30تا11:0چ) (11:0تا8:0س)  

( 15:30تا13:0چ )
( احمد-یحیی پور )

     136(پروژه)طراحی نهایی 433320

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/2714:00پایگاه داده پیشرفته441114 حسین-شیرگاهی )

)(17:0تا15:30چ)(15:30تا14:0چ)1331400/10/2914:00مهندسی نرم افزار پیشرفته441121 همایون-موتمنی )

)1331400/10/2014:00مدیریت رفتار سازمانی4413401 14:30تا13:0چ )( زین العابدین-رحمانی )

)(14:0تا12:30پ)(12:30تا11:0پ)1331400/10/2314:00تئوری سازمان و سازماندهی4413402 زین العابدین-رحمانی )

)(19:0تا17:30چ)(17:30تا16:0چ)1331400/10/2614:00اصول اقتصاد4413403 طاهر-كالنتری  )

)(11:0تا9:30پ)(9:30تا8:0پ)1331400/10/2814:00حسابداری برای مدیران4413404 سپیده-مدانلو جویباری )

)(15:0تا13:0پ)(12:30تا11:0پ)1331400/10/2314:15مدیریت عملیات4413407 سمر-شتابان )

)13314:00روش های تحقیق در كسب و كار4413414 18:0تا16:0چ )( حمید-رضایی )

     136پایان نامه4413420

1131400/10/2908:30اصول كنترل مدرن441401
، هفته های (17:30تا16:0پ)  

، هفته های فرد (19:0تا17:30پ)فرد
( سید مهدی-رخت اعال )

)(15:0تا13:30پ)(13:30تا12:0پ)1331400/10/2614:00شبکه های كامپیوتری پیشرفته441501 حسین-شیرگاهی )

)(17:0تا15:30چ)(15:30تا14:0چ)1331400/10/3014:00امنیت پایگاه داده ها441504 حسین-شیرگاهی )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/2314:00مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته441514 سیدامیرحسین-خوش صولت )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/1914:00سیستم های اطالعات مدیریت پیشرفته441515 رخساره-مبرهن )

)1321400/10/2214:00روش تحقیق و سمینار441517 14:0تا12:0چ )( همایون-موتمنی )

     136پایان نامه441518

)(16:0تا14:30س)(14:30تا13:0س)31131400/10/3008:30الکترونیک 441702 سیدمحمود-انیشه )

)(19:0تا17:30پ)(17:30تا16:0پ)1131400/10/2608:30(VLSI)مدارهای مجتمع خیلی فشرده441706 علی عباس-زورقچیان )

     116پایان نامه441724

)(17:30تا16:0چ)(16:0تا14:30چ)1331400/10/1814:00مهندسی نرم افزار442206 امیر-پناه )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1331400/10/2914:00پایگاه داده ها442207 امیر-پناه )



     136پایان نامه442231

)(12:0تا11:0پ)(19:0تا17:0چ)1331400/10/2014:00سیستم عامل پیشرفته442323 بهنام-برزگر )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/2314:00سیگنال و سیستم ها442405 سیدمحمود-انیشه )

)(15:0تا13:30پ)(13:30تا12:0پ)1331400/10/2614:00شبکه كامپیوتری پیشرفته442407 حسین-شیرگاهی )

)(12:0تا11:0پ)(19:0تا17:0چ)1331400/10/2014:00سیستم توزیع شده442409 بهنام-برزگر )

)(19:0تا17:30چ)(17:30تا16:0چ)1331400/11/0314:00بازاریابی الکترونیکی442502 زین العابدین-رحمانی )

)(18:0تا16:30پ)(16:30تا15:0پ)1331400/10/2314:00برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته442503 سیدامیرحسین-خوش صولت )

)1321400/10/2214:00روش تحقیق و سمینار442504 14:0تا12:0چ )( همایون-موتمنی )

)(19:0تا18:0پ)(15:0تا13:0پ)1331400/10/2914:00مدیریت ارتباط با مشتری442507 رخساره-مبرهن )

)1331400/11/0314:00هوش تجاری442508 16:0تا14:0چ (سلمانی مجاوری ، حمیدرضا)(

     136پایان نامه442510

)1121400/10/2008:30كارآفرینی و پروژه6222 18:0تا15:0س )( موسی-خلیلی )

)1121400/10/1814:00مکانیک كاربردی6245 15:0تا13:0د )( محمد-حیدری )

)1121400/11/0208:30مبانی سیستم های قدرت6249 10:0تا8:0پ )( سیداسحق-صادقی )

)     111آزمایشگاه كنترل صنعتی6250 17:0تا15:0چ )( محمود-عشوری )

)     111(2)آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی6251 10:0تا8:0د )( سیداسحق-صادقی )

)(13:0تا11:30س)(11:30تا10:0س)1121400/10/3008:30رله و حفاظت6266 حسن-آبروش )

)     111آزمایشگاه الکترونیک عمومی8081 15:0تا13:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)(11:0تا9:30چ)(9:30تا8:0چ)1121400/10/2308:30ماشینهای الکتریکی مخصوص8094 سیدرضا-ابراهیمی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1121400/10/2808:30كنترل صنعتی8097 عباس-یاسری )

(قربانی ، مجید)(15:0تا13:30س)(15:0تا13:30د)1131400/10/2108:30ریاضی عمومی811401

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1121400/10/2608:30فیزیک عمومی برق811402 رویا-بوداغی مالیدره )

)     111كارگاه مکانیک عمومی811403 13:0تا10:0د )( محمد-حیدری )

)     111آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی811406 10:0تا8:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)1121400/10/2314:00هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه811410 18:0تا15:0د )( محمد-حیدری )



)     1111كارگاه سیم پیچی 8542 16:0تا13:0چ )( ابوالقاسم-ادیبی )

)     2111كارگاه سیم پیچی8543 13:0تا10:0چ )( ابوالقاسم-ادیبی )

)     111آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک8694 17:0تا15:0د )( محمد-حیدری )

)(12:30تا11:0د)(11:0تا9:30د)1131400/10/2114:00تحلیل مدارهای الکتریکی8697 حسن-آبروش )

)     112كاربرد رایانه در برق8700 15:0تا12:0د )( سیداسحق-صادقی )

)     111آزمایشگاه دیجیتال9262 10:0تا8:0س (راست خدیو، ایلناز)(

     112كارآموزی9268

)(12:30تا11:0چ)(12:30تا11:0س)1121400/10/2608:30فیزیک عمومی9419 رویا-بوداغی مالیدره )

)     111آزمایشگاه مدارهای الکتریکی9505 13:0تا11:0چ )( علیرضا-خلیلی )

)(15:0تا13:30پ)(12:30تا11:0پ)1131400/10/1808:30الکترونیک صنعتی9515 محمد-راغب )

)     111آزمایشگاه الکترونیک صنعتی9519 17:0تا15:0د )( محمد-راغب )


