)2-94-93
دوشنبه ()99-1
-pfgvیکشنبه
طبقه

شماره
كالس

وقت اول
استاد  -درس

وقت دوم
ساعت

استاد  -درس

وقت سوم
ساعت

102
روش تدریس مهارتهای زبان

103

خانم کریمی فرد
مقدمات طراحی 1

104

طبقه اول

105
108

خانم ایمانی0
نقشه کشی صنعتی
آقای حریرپوش 5
تاریخ امامت
آقای ظریفیان33

8-10

109
110

8-10

111
112
113

فارسی
خانم معصومی0

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

آقای صدرهاشمی35

خانم طاهری 0

خانم یزدانی 1
جزای اختصاصی3
خانم فریدون پور 26

آقای منتجبی1

18:30

ریاضیات گسسته (ج)
آقای دانشمند6

8-12

8-10

ساعت

استاد  -درس

ساعت

16-19

10-19

آقای حریرپوش4

دانش خانواده و جمعیت

گفت و شنود 1

طراحی معماری 2

12:30

8-10

خانم محمدخانی9
آقای صدرهاشمی22

استاد  -درس

ساعت

نقشه کشی صنعتی

سیگنال ها و سیستم ها

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

10-15

وقت چهارم
استاد  -درس

وقت پنجم

10-13

11-14

10-12

10-12

کلیات حقوق جزا
خانم فریدون پور5
معماری کامپیوتر
خانم محمدخانی5
آشنایی با قانون اساسی
آقای مزارعی34
اندیشه اسالمی 1
خانم موسوی17
خواندن و درک مفاهیم 3

خانم جعفری 16
جامعه شناسی آموزش پرورش

آقای برزگر23

13-15

14-16

13-15

13-15

13-15

13-15

16-18

ترجمه اصطالحات

15:30

گفت وشنود3

آقای نادری18

17

آقای نادری116

آز مدار منطقی
خانم محمدخانی5
ترجمه انفرادی 1
دکتر قاجاریه 11
اندیشه اسالمی 1
خانم موسوی17
تفسیر مضوعی قران
خانم خالقی0
اصول و روش تحقیق1
آقای برزگر13

17-19

16-18

15-17

15-17

15-17

16-18

آیین زندگی
خانم موسوی35

17-19

یکشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

202
203
204
205

وقت اول
استاد  -درس
مبانی جبر
خانم سعیدی 6
ریاضی عمومی2
آقای پیرمرادیان 11
بین الملل عمومی 2
خانم حاتمی 23
فیزیک 1
آقای کمالی مقدم2

وقت دوم
ساعت

8-11

استاد  -درس
ریاضی 2
خانم سعیدی22

وقت سوم
ساعت

8-11

حسابداری پیشرفته2
آقای رزاق35
مالیه عمومی
خانم فرشباف7

حقوق سازمانهای بین الملل

10

مبانی اقتصاد

خانم حاتمی18

11:30

آقای لطفی1

فیزیک 1
آقای کمالی مقدم0

ساعت

11-14

8-11

8-10

استاد  -درس

وقت چهارم

11-14

استاد  -درس

مکانیک سیاالت
خانم حیدری4

12-14

12-14

14-16

حقوق اداری 1
آقای صحرایی10

وقت پنجم
ساعت

استاد  -درس

16-19

15-17

حقوق اداری 2
آقای صحرایی22

پول و ارز بانکداری

14

مبانی تحلیل سیستم ها

آقای لطفی13

16:30

آقای لطفی8

رفتار سازمانی
خانم جمالی 21

ساعت

17-19

17-19

17-19

طبقه دوم

آزمایشگاه
فیزیک206

208
209
210
211
212
213

ترجمه متون ساده
آقای رفیعی 26
ادبیات معاصر فارسی
خانم صفدری 22
حسابداری پیشرفته 1
خانم باقری 24
آزمون سازی زبان
خانم باباپور 14
زبان دوم2
آقای یزدانی15
آوا شناسی انگلیسی
آقای موذن نواده14

8-10

8-10

8-11

8-10

8-11

8-10

روش تحقیق

11:30

آز سیستم عامل

آقای یزدی24

13

خانم بهادری2

دستور انگلیسی پایه
خانم آذرتراب0
اصول حسابداری1
خانم باقری 6
حقوق جزای عمومی 2
خانم غفاری35
نگارش پیشرفته
خانم خوشدل10
آوا شناسی انگلیسی
آقای موذن نواده21

10-12

11-14

10-12

11-13

10-12

فن بیان
خانم آذرتراب0
مباحث جاری
خانم باقری 13
متون حقوقی 2
خانم غفاری17
آزمون سازی زبان
خانم خوشدل18

14-16

13-15

14-16

13-15

13-15

کنترل های داخلی
نامعلوم 6

16-19

اصول فلسفه آموزش و پرورش

15

روش تحقیق

16:30

خانم فهیمی22

16:30

خانم فهیمی1

18

حسابداری و حسابرسی دولتی

خانم محمودآبادی 7
بررسی آثار 2
خانم میرنژاد20
نمونه های شعر ساده
آقای روشن ضمیر10

16-19

15-17

15-17

کاربرد اصطالحات

13

نامه نگاری

14:30

آقای رفیعی 17

14:30

آقای رفیعی 3

16

بیان شفاهی داستان1

18

خانم الهی 23

19:30

درآمدی بر ادبیات 1
آقای روشن ضمیر15

17-19

یکشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

302
303

وقت اول
استاد  -درس

معادالت دیفرانسیل
خانم سیدی 35
حقوق اساسی 3
خانم حسینیان 10

وقت دوم
ساعت

طبقه سوم

305

خانم بهبهانی 29

8-10

8-11

306
308

8-10

311

خانم حسینیان3

خواندن متون مطبوعاتی
دکتر قاجاریه 18
طراحی سیستم ها (آ)
آقای الهوتی 0

8-10

8-10

جزای اختصاصی1
خانم ممنون12

11:30

خانم ممنون16

ریاضی پیش(ج)
خانم بهبهانی2

اصول مدیریت و تئوری سازمان

خانم اینانلو7

مدیریت منابع انسانی
خانم الجوردی33
برنامه ریزی تعمیرات نگهداری

آقای الهوتی

خانم مرشدزاده17
هوش مصنوعی
آقای شیری احمدآبادی 7

خانم سمیعی14

10

بهایابی1

8-11

10-12

اصول فقه 1

جزای اختصاصی4

یزدانجو 16

312
313

حقوق اساسی 1

بررسی آثار ترجمه اسالمی1

309
310

آقای رضوانیان 32

خانم شهرستانی20

خانم امیری پویا 19

ساعت

استاد  -درس

نظریه های زبانها و ماشینها

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

معماری معاصر 1

ساعت

استاد  -درس

وقت چهارم

8-11

304
ریاضی مقدماتی

استاد  -درس

وقت سوم

مباحث ویژه
آقای شیری احمدآبادی6

11-13

10-12

10-12

10-12

11-14

حقوق تجارت 4
خانم نوری26

13-15

13-15

13-15

11-14

خانم سمیعی29
آییین دادرسی کیفری2
آقای علوی10
حقوق تجارت 1
خانم نوری2

ساعت

استاد  -درس

15-17

15-17

متون فقه 2
خانم سمیعی4
قواعد فقه1
آقای باقرپور21

ترجمه پیشرفته2

12

ترجمه متون علوم انسانی

خانم شهرستانی21

13:30

خانم شهرستانی19

15

خانم شهرستانی21

مدیریت و کنترل پروژه
خانم نظمی9
زبان دوم1
آقای یزدانی24
حسابداری صنعتی 1
خانم سدیدی 26

14-16

13-15

14-17

خانم جامعی2
ترجمه متون ساده
آقای یزدانجو17
مدیریت عملیات و خدمات
خانم سدیدی 10
اصول بازاریابی
خانم حقیقت پژوه3

بهایابی2
خانم مرشدزاده17
پایگاه داده ها
آقای شیری احمدآبادی30

13-16

14-17

بازار پول و سرمایه
خانم سمیعی 10
مباحث ویژه
آقای شیری احمدآبادی15

17-19

17-19

15-17
13:30

اصول حسابداری 3

ساعت

17-20

آشنایی با بازار ترجمه

10-12

10-13

اصول فقه 2

وقت پنجم

17-19

15-17

17-20

16-18

16-19

17-20

16-18

یکشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

408

طبقه چهارم

409
410
411

وقت اول
استاد  -درس

طراحی کامپیوتری
آقای رشادت جو32
روابط کاری در سازمان
آقای نیری17
تدریس عملی 1
آقای مذهب19
گفت و شنود 1
خانم غالمحسین زاده 0

وقت دوم
ساعت

8-11

8-11

8-10

طبقه پنجم
طبقه
ششم

دفاع

بهره وری و تجزیه و تحلیل
آقای نیری5
مقاله نویسی
آقای مذهب18

انتقال حرارت
خانم ایروانی نیا 2

8-10

زبان تخصصی
خانم ایروانی نیا10

خانم سردابی11

خانم بوربور22

11-14

8-11

مدارهای منطقی
آقای رشادت جو34
مساله یابی و حل مساله
آقای نیری6

وقت چهارم
ساعت

14-17

14-17

11-13

10-14

ساختمان داده ها
آقای رشادت جو12
جرم شناسی
آقای بشیریه14
روش تحقیق

11-13

11-14

استاد  -درس

آقای کرکه آبادی8

خانم خدایی4

روش تدریس زبان خارجی

کاربرد کامپیوترمدیریت

11-14

استاد  -درس

مبانی سازمان و مدیریت

خانم پاشنک 12

سایت1

اتاق

آقای رشادت جو23

روش تحقیق

البراتوار

سایت2

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

ساعت

8-12

412
413

استاد  -درس

وقت سوم

روش تحقیق
خانم پاشنک 8
ترمودینامیک2
خانم ایروانی نیا0
تهیه مطالب درسی راهنمایی

خانم سردابی18

14-17

متون مالی2
آقای بنائیان 9

وقت پنجم
ساعت

استاد  -درس

ساعت

17-20

17-19

17-19

17-19

14-16

14-16

15-17

استاتیک و مقاومت مصالح
آقای یاراللهی

16-18

استاتیک و مقاومت مصالح
آقای یاراللهی

18-20

