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

شماره
كالس

وقت اول
استاد  -درس

وقت دوم
ساعت

استاد  -درس

طراحی معماری 4

102

خانم شعبانی 8

وقت سوم
ساعت

استاد  -درس

وقت چهارم
ساعت

استاد  -درس

وقت پنجم
ساعت

استاد  -درس

ساعت

11-17

103
104

طبقه اول

105
108

طرح معماری 2
خانم گنجه ای 11
تاریخ وتمدن اسالمی
آقای ظریفیان35

8-17

8-10

تاریخ وتمدن اسالمی
آقای ظریفیان35

تدوین طرح کسب و کار

10-12

آقای ناهید 6

17-20

109
اندیشه اسالمی 1

110

خانم جوادیه 13

10-12

آقای مزارعی 35
اندیشه اسالمی 1

111

خانم موسوی 5
دانش خانواده

112
113

تفسیر موضوعی

خانم طاهری 0
قانون اساسی
رضا صادقی 35

8-10

انقالب اسالمی
رضا صادقی 35

10-12

10-12

13-15

تفسیر موضوعی
آقای مزارعی 35

15-17
آئین زندگی

13-15

خانم موسوی 35

مکانیک سیالت
خانم حیدری 4
تاریخ امامت
آقای رجایی 35

17-19

14-16

15-17

تفسیر موضوعی
آقای رجایی 34

17-19

دوشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

202
203
204

وقت اول
استاد  -درس
ریاضی ( 1ج)
خانم قنبرزاده0
حقوق بشر در اسالم
خانم حاتمی12
حقوق مدنی 5
خانم حسینیان 21

وقت دوم
ساعت

8-10

8-10

طبقه دوم

فیزیک206

خانم ابوالقاسمی 15
تحلیل فضاهای شهری
خانم شعبانی 17

8-10

213

خانم حاتمی0
حقوق اساسی2
خانم حسینیان32

آقای گودرزی فراهانی15

خانم مرشدزاده 8
نامه نگاری
خانم متین پارسا 25

8-10

سیری در تاریخ ادبیات2
خانم متین پارسا 15
مبانی حسابداری و مدیریت
خانم کدخدایی 25

نقشه برداری در معماری
آقای رضازاده19
مبانی نظریه محاسبه
آقای خورسند 12

10-12

10-12

8-11

8-11

آیین دادرسی مدنی 1
خانم سیف الهی 31
نهادهای پولی و مالی
خانم فرهمندی 4

دستور نگارش 1
خانم جعفری 0
روش پژوهش و ارائه
آقای خورسند 27

10-13

تحقیق در عملیات 3
آقای دشتی8

13-15

10-13

13-15

14-17

آز فیزیک2
خانم ابوالقاسمی 7
مهندسی فاکتورهای انسانی

خانم گرامی 21

خانم گنجه ای 1
کلیات زبانشناسی 1

حسابداری مالیاتی
آقای عبدالعظیمی23

13-15

14-16

کلیات زبانشناسی 1
خانم اسماعیل پور 20
مبانی حسابداری
خانم دهقانی 10
مبانی مدیریت ریسک

11-15

11-13

خانم سیف الهی 17

خانم دادبه 10
شیوه ارائه مطالب علمی
آقای خورسند 0

15-17

15-17

حقوق بین الملل خصوصی 1

خانم محمدی نسب 30

17-19

14-16

10-14

10-13

آیین دادرسی مدنی 2

بیان معماری 1

خانم اسماعیل پور 17

ساعت

استاد  -درس

ساعت

14-18

خانم منبری8

خانم ابوالقاسمی 4
اقتصاد سنجی مالی

ساعت

استاد  -درس

آیات االحکام

آز فیزیک2

اصول حسابداری 1

211
212

حقوق بین الملل عمومی 1

وقت چهارم

10-12

8-10

209
210

خانم تیموری33

خانم ابوالقاسمی6

آزمایشگاه

استاد  -درس
حسابداری میانه1

ترمودینامیک 1

آز فیزیک2

ساعت

8-11

205

208

استاد  -درس

وقت سوم

وقت پنجم

14-16

15-17

17-19

17-19

15-17

16-19

16-19

آز فیزیک2
خانم ابوالقاسمی 9

17-19

دوشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

302
303
304

طبقه سوم

305

وقت اول
استاد  -درس

آمار 1
آقای حسینی 22
حقوق مدنی 7
خانم مهاجر 27
فیزیک 1
آقای کمالی مقدم 0
ریاضی مقدماتی (ج)
آقای پیرمرادیان 0

وقت دوم
ساعت

8-11

8-10

8-10

8-11

309
310

معادالت دیفرانسیل
آقای حسینی 35
آیین دادرسی مدنی 3
خانم مهاجر25
فیزیک 1
آقای کمالی مقدم4
زبان ماشین و اسمبلی
خانم دیهیم 0
کسب و کار الکترونیکی

306
308

استاد  -درس

آقای صفرقلی 15
اقتصاد کالن
آقای لطفی 33
مهارت شنیداری
خانم جناتی1
طرح ریزی واحدهای صنعتی

خانم بانک 15

8-10

8-10

8-10

اقتصاد خرد
آقای لطفی34
مهارت مطالعه و یادگیری
خانم جناتی1
برنامه ریزی و کنترل تولید

خانم بانک 14

وقت سوم
ساعت

استاد  -درس

وقت چهارم
ساعت

استاد  -درس

وقت پنجم
ساعت

11-14

10-12

10-12

ادله اثبات دعوی
خانم مهاجر 28
فیزیک 2
آقای کمالی مقدم6

13-15

13-15

10-12

تحقیق در عملیات 1
خانم امیرفتحی 3

آقای هرمزی 21
احکام کسب و کار
آقای صفرقلی 8
اقتصاد سنجی
آقای لطفی 12

14-17

13-15

اخالق واحکام کسب و کار
آقای کرکه آبادی 8
اقتصاد عمومی2
آقای لطفی 30
حقوق جزای اختصاصی2

10-12

11-13

آقای باقرپور 16

روانشناسی صنعتی/سازمانی

11-13

11-14

قواعد فقه 2

خانم فریدون پور9
تحقیق در عملیات
خانم بانک 16

15-17

17-19

15-17

بازاریابی و مدیریت بازار
آقای لطفی 32

14-17

آقای یاراللهی 11

312

خانم خسروآبادی1
روشهای اجرایی طراحی و
تولید صنعتی

آقای روشن 24

8-10

مبانی نظری معماری
آقای روشن 15

متره و برآورد

10-12

10-13

خانم خسروآبادی16
اقتصاد کالن
خانم بی ریا 4

18-20

15-17

مقاومت مصالح و سازه فلزی

عناصر و جزئیات ساختمانی 2

17-19

16-19

311

313

استاد  -درس

ساعت

14-16

حسابرسی1
خانم فتوحی18

14-16

16-18

17-19

دوشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

408

وقت اول
استاد  -درس

ترجمه دیداری شنیداری
آقای هوشمند 18

وقت دوم
ساعت

8-10

طبقه چهارم

411
412

طبقه پنجم

413
البراتوار

سایت1
سایت2

طبقه

اتاق

ششم

دفاع

خواندن متون رسانه ای
آقای هوشمند 23
درآمدی بر ادبیات 2

409
410

استاد  -درس

خانم یموت 6
تئوری احتمال و کاربرد
خانم اسحاق زاده 21
سیستم های اطالعاتی مالی

خانم حاج قاسم 16
داستان کوتاه
خانم پرویزی15
مدیریت سرمایه گذاری
آقای اسدالهی 20
خواندن و درک مفاهیم 1
آقای موذن نواده 0
مهندسی اینترنت
خانم دیهیم 9

وقت سوم
ساعت

10-12

10-12

آقای هوشمند 21
درآمدی بر ادبیات 2
خانم یموت 21

خانم میرچی24
سیستم های اطالعاتی

8-10

8-10

اصول و راهکارهای ترجمه

زبان تخصصی  1و 2

8-11

8-10

استاد  -درس

آقای شیرمحمدی30
رمان 2
خانم پرویزی3
اصول مدیریت مالی 1
آقای اسدالهی 21

وقت چهارم
ساعت

استاد  -درس

وقت پنجم
ساعت

13-15

13-15

13-15

14-16

مبانی فناوری اطالعات
آقای شیرمحمدی 12

16-18

10-12

11-15

مبانی نظری ترجمه
آقای نادری 23

15-17

آزمون نرم افزار
آقای رضوانیان 16

17-20

8-12

8-11

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

خانم رضاوندی شعاعی35
کاربرد کامپیوتر در زبان
آقای نادری 18

16-19

17-19

استاد  -درس

ساعت

