
ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30 رضا مفاخريحقوق1جزایی-2قواعد فقه5305

10:30جواد دیلجانیعمران2مهندسی محیط زیست2000

10:30رضا فلسفیحقوق3(5)حقوق مدنی5914

10:30رضا فلسفیحقوق2 (5)حقوق مدنی5102

10:30عباس حاتمحقوق2 2حقوق مدنی 5902

10:30علی عباسیحقوق2(5)حقوق مدنی5101

10:30فاطمه بارانحقوق2 (8)حقوق مدنی 5907

10:30فاطمه بارانحقوق83حقوق مدنی 5908

10:30فرهنگ پدیدارانکامپیوتر2پایگاه داده ها2000

10:30مبارکه رجائیحسابداري3(کالن)2اقتصاد 2000

10:30مهدي شیروانیهوافضا23فیزیک 2000

10:30مهدي مهدیارحسابداري13پژوهش عملیاتی 2000

10:30مهدي مهدیارحسابداري12پژوهش عملیاتی 2000

موسسه آموزش عالی اشراق

98-99برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

98/10/24- روز سه شنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00الهه کامجوحقوق2(2)حقوق اداري 5503

8:00امید میالنلوئیحقوق1 (4)حقوق جزاي اختصاصی 5904

8:00رضا فلسفیحقوق2(2)حقوق اداري 5504

8:00رضا فلسفیحقوق2ادله اثبات دعوي 5909

8:00رضا فلسفیحقوق2ادله اثبات دعوي5910

8:00سیدجواد ایاللیعلوم ثبتی22حقوق جزاي اختصاصی 5708

8:00محمد شادکامیتاسیسات2استاتیک1502

8:00محمد شادکامیهوافضا3استاتیک1906

10:30 رضا مفاخريحقوق2فقه جزایی(4)متون فقه 5901

10:30 رضا مفاخريروانشناسی2روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان3202

10:30اقاي خادمیحقوق2(2)اصول فقه 5001

10:30اقاي خادمیعلوم ثبتی22اصول فقه 5916

10:30الناز محمديکامپیوتر3تحلیل و طراحی سیستم ها6102

10:30جعفر شریفی نژادعمران2راه سازي4005

10:30رضا فلسفیحقوق2حقوق مالیه عمومی5906

10:30سیدحسین علويروانشناسی13آزمون هاي روان شناختی3004

10:30محمد رحیم زادهمعماري22ساختمان 8104

10:30مصطفی شادکامیحسابداري3توسعه اقتصادي و برنامه ریزي2000

10:30مصطفی شادکامیحسابداري13بهایابی 2205

10:30مصطفی شادکامیمدیریت3(1)حسابداري صنعتی 7005

10:30یاسر نوريتاسیسات23ترمودینامیک 1905

14:00 حسین کریمیصنایع3سیستم هاي دینامیکی591

14:00 حسین کریمیصنایع3مدل سازي پویایی هاي سیستم513

14:00سعید الريعمران23سازه هاي بتن آرمه 2000

14:00سعید الريعمران2مصالح ساختمانی و آزمایشگاه2000

14:00سعید الريعمران2سازه هاي بنایی مقاوم در برابر زلزله2000

14:00سعید الريعمران3روش اجزا محدود612

14:00فرهنگ پدیدارانکامپیوتر3شبکه هاي کامپیوتري6304

14:00محسن شاکري نسبروانشناسی2احساس و ادراک3102

14:00مصطفی بشکنیحقوق1اجراي احکام مدنی5213

98/10/25- روز چهارشنبه 



14:00مصطفی شادکامیحسابداري12زبان تخصصی2000

14:00مصطفی شادکامیحسابرسی3حسابرسی داخلی324

14:00منا روحانیمدیریت3آشنایی با قوانین کسب و کار7104

14:00میثم اسکندريحقوق2پزشکی قانونی5915

14:00میثم اسکندريحقوق2پزشکی قانونی5919

14:00میثم اسکندريحقوق1پزشکی قانونی5905

14:00میثم اسکندريعلوم ثبتی2پزشکی قانونی2000

16:30هاجر وحدتمعارف2(1)اندیشه اسالمی 1001

16:30هاجر وحدتمعارف2 (2)اندیشه اسالمی 1002



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00حسین فرحدلمعارف2 انقالب اسالمی ایران1003

8:00حسین فرحدلمعارف2 انقالب اسالمی ایران1004

8:00هاجر وحدتمعارف2 تفسیر موضوعی قرآن1013

10:30 رضا مفاخريحقوق1مدنی-1قواعد فقه 5306

10:30جعفر شریفی نژادعمران2راه آهن4105

10:30رویا گوهري رادمعماري2زبان تخصصی8908

10:30سعید ره آموزحقوق2ورشکستگی (4)حقوق تجارت 5105

10:30سعید ره آموزحقوق2ورشکستگی (4)حقوق تجارت 5106

10:30سعید قاسمیمعماري2روشهاي طراحی و تولید صنعتی8504

10:30سعید قاسمیمعماري2 آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي8205

10:30سمیرا خالقی پورحسابداري23حسابرسی 2908

10:30سمیرا خالقی پورحسابداري3(1)اصول حسابرسی 2302

10:30سمیرا خالقی پورحسابداري13حسابرسی 2905

14:00امید میالنلوئیحقوق1پیشگیري از جرم 5215

14:00امید میالنلوئیحقوق1پیشگیري از جرم 5216

14:00امید میالنلوئیحقوق2جرم شناسی 2000

14:00حسن ربانیحقوق2حقوق تجارت402

14:00رضا فلسفیحقوق2(1)آیین دادرسی مدنی 5002

14:00عبداله تبرئیعمران3اندرکنش خاک و سازه633

14:00علیرضا صباغیمعماري2برنامه ریزي کالبدي معماري791

14:00علیرضا صباغیمعماري2برنامه دهی و روش هاي طراحی705

14:00محسن حسینی االصلحسابداري13تئوري حسابداري 313

14:00محسن حسینی االصلحسابرسی3تئوري هاي حسابداري323

14:00مرتضی محمدپورشهرسازي2...اندیشه هاي شهرسازي 213

98/10/26- روز پنجشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00حسین فرحدلمعارف2 آیین زندگی1005

8:00حسین فرحدلمعارف2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم1007

8:00هاجر وحدتمعارف2 آیین زندگی1006

8:00هاجر وحدتمعارف2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم1008

10:30 صادق زیباییکامپیوتر2 ریاضی مهندسی6608

10:30 صادق زیباییکامپیوتر3ریاضی مهندسی6105

10:30 صادق زیباییکامپیوتر2ریاضی کاربردي6904

10:30 صادق زیباییحسابداري13ریاضیات کاربردي 2503

10:30 صادق زیباییحسابداري13ریاضی عمومی 2904

10:30 صادق زیباییگرافیک3ریاضی عمومی8901

10:30 صادق زیباییهوافضا3ریاضیات مهندسی1201

10:30براتعلی غائبیحقوق3(3)حقوق مدنی5514

10:30سیدحسین علويروانشناسی22آسیب شناسی روانی 3003

10:30عباس حاتمحقوق3 (3)حقوق مدنی5513

10:30مجتبی ربانیعمران13سازه هاي فوالدي 4003

10:30مصطفی مراديمدیریت2آموزش مهارت هاي حرفه اي7105

10:30منا روحانیحقوق2مبانی جامعه شناسی5917

10:30منا روحانیحقوق1جامعه شناسی حقوق5212

10:30مهدي مهدیارحسابداري23ریاضی عمومی 2000

14:00حسن شکوري نسبحقوق2(1)حقوق بین الملل عمومی 5304

14:00خانم توکلیانمعماري2مراتب اجرایی ساختمان711

14:00سعید الريعمران3مقررات ملی ساختمان2000

14:00سعید الريسازه3تئوري االستیسیته640

14:00عبدالحسین طالبیحسابرسی2بررسی موارد خاص در حسابرسی332

14:00عبداله تبرئیسازه3اندر کنش خاک و سازه644

14:00علیرضا حسنیشهرسازي2برنامه ریزي حمل و نقل درون شهري202

14:00علیرضا صباغیمعماري2تحلیل فضاهاي شهري8301

14:00علیرضا صباغیمعماري3 تحلیل فضاهاي شهري8206

14:00قدرت سپید نامکامپیوتر3اصول رباتیکز6306

14:00محمد شادکامیمکانیک13تئوري االستیسیته 814

98/10/28- روز شنبه 



14:00محمود وحدانیصنایع3برنامه ریزي پویا504

14:00محمود وحدانیصنایع3برنامه ریزي پویا505



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30پوریا ثروتیتاسیسات2حرارت مرکزي با هواي گرم با پروژه2000

10:30سمیه براتیکامپیوتر2 آمار و احتماالت مهندسی6905

10:30سمیه براتیحسابداري22آمار کاربردي 2204

10:30سمیه براتیمدیریت3(2)آمار و احتماالت و کاربرد  7902

10:30سیدجواد ایاللیحقوق2(1)حقوق جزاي اختصاصی 5107

10:30سیدجواد ایاللیحقوق2(1)حقوق جزاي اختصاصی 5108

10:30فاطمه بارانعلوم ثبتی32ایین دادرسی مدنی 5706

10:30هاله حاتمیحقوق1کلیات حقوق جزا5308

10:30یاسر نوريتاسیسات23انتقال حرارت 1503

10:30یاسر نوريتاسیسات2انتقال حرارت1902

14:00 رضا مفاخريحقوق2منطق412

14:00اقاي خادمیحقوق2(1)اصول فقه 5501

14:00اقاي خادمیحقوق2(1)اصول فقه 5502

14:00رضا احراريمکانیک3دینامیک پیشرفته801

14:00سمیرا خالقی پورحسابداري13حسابداري پیشرفته 2304

14:00سیدحسین علويروانشناسی2آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان3007

14:00شادي لنگريکامپیوتر3سیستمهاي تصمیم یار932

14:00منا روحانیمدیریت3بازاریابی و مدیریت بازار 7003

14:00نکیسا کریمیمعماري22آشنایی با معماري اسالمی8502

14:00نکیسا کریمیمعماري22معماري اسالمی 8102

98/10/29- روز یکشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30رضا احراريعمران3دینامیک4903

10:30رضا احراريهوافضا4دینامیک1203

10:30رضا فلسفیحقوق2(3)حقوق جزاي عمومی5103

10:30سارا یداللهیروانشناسی22روانشناسی تحولی 3105

10:30قدرت سپید نامکامپیوتر3برنامه سازي سیستم6607

10:30محمدعلی ترکانلوحقوق2(3)حقوق جزاي عمومی5104

10:30مصطفی شادکامیحسابداري23حسابداري پیشرفته 2401

10:30هاله حاتمیعلوم ثبتی32حقوق جزاي اختصاصی 5911

14:00احسان جعفريکامپیوتر3هوش مصنوعی پیشرفته922

14:00حسن ربانیحقوق2اسناد تجاري (3)حقوق تجارت 5004

14:00حمیدرضا بهراد نسبحقوق2(3)حقوق جزاي اختصاصی 5204

14:00سیدجواد ایاللیحقوق2(3)حقوق جزاي اختصاصی 5203

14:00شادي لنگريکامپیوتر3 در هوش مصنوعی1مباحث ویژه 921

14:00عبداله تبرئیعمران2مهندسی ترابري4104

14:00علیرضا حسنیشهرسازي2برنامه ریزي مسکن212

14:00مجتبی ربانیعمران2سدهاي کوتاه4008

14:00منا روحانیمدیریت3بازرگانی بین المللی7102

98/10/30- روز دوشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30احسان جعفريکامپیوتر3ایجاد بانکهاي اطالعاتی2000

10:30احسان جعفريکامپیوتر2زبان تخصصی6106

10:30احسان جعفريکامپیوتر2زبان فنی6902

10:30فاطمه بارانحقوق2(2)حقوق بین الملل خصوصی5509

10:30فاطمه بارانحقوق2(2)حقوق بین الملل خصوصی5510

10:30فاطمه بارانعلوم ثبتی22حقوق بین الملل خصوصی5703

10:30محسن حسینی االصلحسابداري22زبان تخصصی2305

10:30محسن شاکري نسبروانشناسی2انگیزش و هیجان3001

10:30محمد شادکامیتاسیسات2زبان تخصصی1506

10:30محمد شادکامیتاسیسات2زبان فنی1901

10:30مهدي مهدیارکامپیوتر2معادالت دیفرانسیل2000

10:30مهدي مهدیارکامپیوتر3معادالت دیفرانسیل2000

10:30مهدي مهدیارتاسیسات3ریاضی کاربردي2000

10:30مهدي مهدیارحسابداري12آمار کاربردي 2907

10:30مهدي مهدیارحسابداري3آمار و احتماالت2000

10:30مهدي مهدیارتاسیسات63ریاضی 2000

10:30مهدي مهدیارروانشناسی2آمار توصیفی3205

14:00امین خزائیعمران3اصول مهندسی زلزله وباد4103

14:00حسن ربانیحقوق12حقوق تجارت 5303

14:00سمیرا خالقی پورحسابداري12مالیاتی 2202

14:00علی صداقتیحقوق2متون حقوقی به زبان خارجی403

14:00قدرت سپید نامبرق3تئوري و فناوري ساخت افزارهاي نیمه رسانا112

14:00مجتبی ربانیمعماري2مدیریت و تشکیالت کارگاهی8303

14:00مصطفی شادکامیحسابداري23حسابداري صنعتی 2000

14:00مصطفی شادکامیحسابداري3حسابداري مدیریت311

14:00مصطفی شادکامیحسابرسی2حسابداري مدیریت321

98/11/01- روز سه شنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00هاجر وحدتمجازي2دانش خانواده و جمعیت1014

10:30جعفر شریفی نژادعمران2ماشین االت ساختمانی در راه سازي4007

10:30حسن شکوري نسبحقوق2حقوق سازمانهاي بین المللی5209

10:30حسن شکوري نسبحقوق2حقوق سازمانهاي بین المللی5210

10:30خانم سید النگیکامپیوتر2اصول سرپرستی2000

10:30خانم سید النگیحسابداري3روش هاي تحقیق و ماخذشناسی2901

10:30خانم سید النگیمدیریت3روش تحقیق در مدیریت7101

10:30خانم سید النگیتاسیسات3کارآفرینی2000

10:30عباس حاتمحقوق2(4)حقوق مدنی5006

10:30مجتبی قائینیمعماري2شناخت و طراحی معماري روستا8909

10:30مجتبی قائینیمعماري3 (2)روستا8903

10:30مجتبی قائینیمعماري3معماري بومی8106

14:00 رضا مفاخريروانشناسی12...آموزه هاي روان شناختی 3107

14:00 منا افراسیابیمعماري22تنظیم شرایط محیطی8503

14:00بنفشه یادگارزادهشهرسازي2روش تحقیق علمی پیشرفته203

14:00رضا فلسفیحقوق1اخالق حقوق و قضا2000

14:00رضا فلسفیحقوق1حقوق مالکیت فکري5116

98/11/02- روز چهارشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30احسان جعفريکامپیوتر3 طراحی الگوریتمها2000

10:30احسان جعفريکامپیوتر3مبانی بینایی کامپیوتر6303

10:30احسان جعفريکامپیوتر3زبان ماشین و اسمبلی2000

10:30احسان جعفريعمران3برنامه نویسی کامپیوتر2000

10:30احسان جعفريحسابداري3مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت2000

10:30الهه صادقیروانشناسی2روان شناسی جنسیت3005

10:30الهه کامجوحقوق2(1)حقوق اساسی 5302

10:30آقاي دامروديعمران3مکانیک سیاالت2000

10:30آقاي دامروديعمران2هیدرولوژي مهندسی4106

10:30حمیدرضا بهراد نسبحقوق1(2)آیین دادرسی کیفري5205

10:30سعید ره آموزعلوم ثبتی42حقوق تجارت 5707

10:30سعید بهمنشتاسیسات2کاربرد انرژي هاي تجدیدپذیر1508

10:30سیدجواد ایاللیحقوق1(2)آیین دادرسی کیفري5206

10:30ملیحه عابدزادهروانشناسی12مباحث اساسی در روانشناسی3201

14:00احسان جعفريکامپیوتر3ساختمان داده ها6101

14:00الهام اسماعیل پورمدیریت2(1)زبان تخصصی 7006

14:00آقاي دامروديعمران3مهندسی و مدیریت سیالب 634

14:00ربابه علی پورمعماري2روش تحقیق معماري704

14:00رضا جزمیهوافضا3مبانی مهندسی برق و الکترونیک1204

14:00سهیل نشاتحقوق2شرکتها (2)حقوق تجارت 5507

14:00سهیل نشاتحقوق2شرکتها (2)حقوق تجارت 5508

14:00علی فخرانیشهرسازي2بهسازي و نوسازي شهري214

14:00مرضیه حاتمیروانشناسی2روانشناسی دین3103

14:00مریم طاهريصنایع3نظریه صف502

14:00مصطفی شادکامیحسابرسی3کاربرد قوانین و مقررات مالی331

14:00مهدي نعمتیحسابداري2مباحث جاري در حسابداري2402

98/11/03- روز پنجشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00فتانه امانتعمومی3فارسی1017

10:30الهام اسماعیل پورحسابداري3مبانی جامعه شناسی2403

10:30الهام اسماعیل پورروانشناسی2مبانی جامعه شناسی3203

10:30آقاي دامروديعمران3هیدرولیک و آزمایشگاه4004

10:30جواد دیلجانیعمران2زمین شناسی مهندسی2000

10:30خانم سید النگیمدیریت3سیستم هاي خرید،انبارداري و توزیع7002

10:30رضا فلسفیحقوق2حقوق تطبیقی5109

10:30رضا فلسفیحقوق2حقوق تطبیقی5110

10:30رضا فلسفیعلوم ثبتی2ایین دادرسی کیفري2000

10:30محمدعلی ترکانلومجازي2ایین نگارش اسناد5705

10:30منا روحانیحسابداري2...مالیه عمومی و تنظیم 2203

10:30میثم کریمیمعماري12معماري معاصر8103

10:30میثم کریمیمعماري2مبانی نظري معماري8202

14:00 سیده زهرا کافیمکانیک3محاسبات عددي پیشرفته813

14:00رضا فلسفیحقوق2(1)حقوق اداري 2000

14:00رضا فلسفیحقوق2(2)حقوق جزاي عمومی5005

14:00سعید الريسازه3تکنولوژي عالی بتن642

14:00فرهنگ پدیدارانکامپیوتر3 مهندسی اینترنت2000

14:00فرهنگ پدیدارانکامپیوتر2مبانی الکترونیک2000

14:00فرهنگ پدیدارانکامپیوتر3بازیابی پیشرفته اطالعات933

14:00مبارکه رجائی حسابداري3اقتصاد خرد2502

14:00محمد شادکامیمکانیک13ریاضیات پیشرفته 802

14:00مصطفی شادکامیحسابداري3پول و ارز و بانکداري2000

14:00مصطفی شادکامیحسابداري2زبان فنی2000

14:00مصطفی شادکامیحسابداري2حسابداري پیشرفته312

14:00ملیحه عابدزادهروانشناسی2روانشناسی تربیتی3002

14:00مهدي مهدیارحسابداري23پژوهش عملیاتی 2000

14:00مهدي مهدیارحسابداري22پژوهش عملیاتی 2000

14:00میالد قائمیحقوق2روش تحقیق5217

14:00میالد قائمیمدیریت3سیستم هاي اطالعاتی در مدیریت7103

14:00میالد قائمیگرافیک2روش تحقیق8902

98/11/05- روز  شنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30الناز محمديکامپیوتر13گرافیک کامپیوتري 6606

10:30الناز محمديکامپیوتر13مباحث ویژِه 6104

10:30الناز محمديکامپیوتر2مبانی مهندسی نرم افزار2000

10:30الهه کامجوحقوق2(1)حقوق جزاي عمومی5505

10:30حمید عظیمیعمران13سازه هاي بتن آرمه 4002

10:30حمید عظیمیعمران22سازه هاي فوالدي 2000

10:30خانم سید النگیروانشناسی3(کمی و کیفی)روش تحقیق 3101

10:30سعید الريمعماري2سازه هاي بتنی8505

10:30هاله حاتمیحقوق2(1)حقوق جزاي عمومی5506

14:00 رضا مفاخريعلوم ثبتی22قواعد فقه 2000

14:00 رضا مفاخريحقوق3متون فقه406

14:00الناز محمديکامپیوتر2مباحث ویژه6903

14:00پوریا ثروتیتاسیسات2کنترل هاي تاسیسات1507

14:00پوریا ثروتیتاسیسات12تهویه مطبوع تابستانی 2000

14:00پوریا ثروتیتاسیسات22تهویه مطبوع تابستانی 2000

14:00شادي لنگريکامپیوتر3مبانی پردازش زبان و گفتار6305

14:00شادي لنگريکامپیوتر3یادگیري ماشین923

14:00مجتبی ربانیمعماري2 متره و برآورد8201

14:00مجتبی ربانیعمران1متره و برآورد پروژه4102

14:00مصطفی بشکنیحقوق12حقوق مدنی 5307

98/11/06- روز یکشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

10:30خانم سید النگیحسابداري3روانشناسی عمومی2906

10:30خانم سید النگیمدیریت2روانشناسی سازمانی7901

10:30خانم سید النگیمدیریت3فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها7001

10:30خانم سید النگیروانشناسی2روان شناسی صنعتی سازمانی3006

10:30رضا احراريتاسیسات2مقاومت مصالح1510

10:30رضا احراريهوافضا3مقاومت مصالح1202

10:30سعید ره آموزحقوق2(2)آیین دادرسی مدنی 5112

10:30عبدالحسین طالبیحسابداري3مبانی حسابداري بخش عمومی2306

10:30مصطفی بشکنیحقوق2(2)آیین دادرسی مدنی 5111

14:00 رضا مفاخريحقوق2(3)متون فقه5207

14:00 محسن محمديکامپیوتر3معماري سازمانی913

14:00المیرا اعزازيروانشناسی2مبانی راهنمایی و مشاوره3206

14:00رضا فلسفیعلوم ثبتی12قواعد فقه 5704

14:00سعید الريمعماري2مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي8105

14:00علی صداقتیحقوق2زبان خارجی تخصصی(2)متون حقوقی 5918

14:00علی صداقتیحقوق1حقوق جزایی-2متون حقوق 5003

14:00محمد شادکامیسازه3ریاضیات عالی مهندسی641

98/11/07- روز دوشنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00براتعلی غائبیحقوق3(7)حقوق مدنی 5202

8:00محمد عسگري مقدمحقوق3(7)حقوق مدنی 5201

8:00محمد عسگري مقدمعلوم ثبتی73حقوق مدنی 5701

10:30الناز محمديکامپیوتر3 هوش مصنوعی6605

10:30الناز محمديکامپیوتر3هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره6302

10:30الهه صادقیروانشناسی2فلسفه علم روانشناسی3104

10:30الهه کامجوحقوق2 (3)حقوق اساسی 5511

10:30رضا فلسفیحقوق2(3)حقوق اساسی 5512

10:30سعید بهمنشمعماري2 (نور و صدا)تاسیسات الکتریکی8911

10:30سعید بهمنشعمران2تاسیسات مکانیکی و برقی4006

10:30محمد دادگسترحقوق1فلسفه حقوق5115

10:30نکیسا کریمیمعماري3آشنایی با مرمت ابنیه8501

14:00احسان جعفريکامپیوتر3 سیستم هاي خبره6901

14:00احسان جعفريکامپیوتر3مبانی هوش محاسباتی6103

14:00اقاي خادمیحقوق2فقه(1)متون فقه 5007

14:00بنفشه یادگارزادهشهرسازي2نظریه هاي برنامه ریزي شهري211

14:00حسن مکرمیحقوق3 (6)حقوق مدنی5903

14:00ربابه علی پورمعماري2معماري و اقلیم703

14:00رضا فلسفیحقوق2مقدمه علم حقوق5301

14:00رضا فلسفیحقوق1آیات االحکام2000

14:00مجتبی ربانیعمران2روش هاي اجرایی ساختمان4101

14:00مرضیه حاتمیروانشناسی2معرفت شناسی3204

14:00هلیا نیريحسابداري14حسابداري میانه 2201

98/11/08- روز سه شنبه 



ساعتنام استادگروه آموزشیواحدنام درسگروه

8:00رویا گوهري رادعمومی3 زبان خارجی1016

8:00رویا گوهري رادعمومی3 زبان خارجی1020

10:30حسن شکوري نسبحقوق2(3)حقوق بین الملل عمومی5515

10:30حسن شکوري نسبحقوق2 (3)حقوق بین الملل عمومی5516

10:30سیدحسین علويروانشناسی12متون روانشناسی به زبان انگلیسی 3106

10:30علی صداقتیحقوق2به زبان خارجی(1)متون حقوقی 2000

10:30مجتبی ربانیعمران13تحلیل سازه 2000

10:30مجتبی ربانیعمران23تحلیل سازه 4001

10:30مهدي نعمتیحسابداري3(2)مالی 2301

10:30مهدي نعمتیمدیریت3(2)مدیریت مالی 7004

10:30هلیا نیريحسابداري3مبانی حسابداري مدیریت2303

10:30یاسر نوريتاسیسات2ترمودینامیک1903

10:30یاسر نوريهوافضا13ترمودینامیک 1205

14:00 حسین کریمیصنایع3طراحی سیستم هاي صنعتی501

14:00 رضا مفاخريحقوق2(2)متون فقه 2000

14:00امین خزائیسازه3دینامیک سازه641

14:00حسن مکرمیحقوق12حقوق مدنی 404

14:00سعید بهمنشتاسیسات2مدیریت بهره وري انرژي در تاسیسات1505

14:00علی صداقتیحقوق1حقوق عمومی(3)متون حقوقی 5113

14:00علی صداقتیحقوق1حقوق عمومی(3)متون حقوقی 5114

14:00علی صداقتیعلوم ثبتی22زبان تخصصی 2000

14:00علی صداقتیعلوم ثبتی22زبان تخصصی 5702

14:00قدرت سپید نامبرقVLSI3مدارهاي مجتمع خیلی فشرده 111

14:00محسن حسینی االصلحسابداري2متون تخصصی به زبان انگلیسی314

14:00محمد شادکامیمکانیک13کنترل پیشرفته 803

14:00ملیحه عابدزادهروانشناسی12روان شناسی کودکان با نیازهاي ویژه 3008

98/11/10- روز پنجشنبه 


