
کارشناسی ارشد و دکتری: مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

 مهندسی نفت
کارشناسی 

ارشد
سیاوش ریاحی30ازدیاد برداشت پیشرفته3250403901

چهارشنبه

پنج شنبه

16:00-17:30

10:00-11:30
99/10/279هر هفته

 مهندسی نفت
کارشناسی 

ارشد
علی نخعی30مهندسی حفاری پیشرفته3250420901

یكشنبه 

سه شنبه
99/11/29هر هفته16:00-17:30

 مهندسی نفت 
کارشناسی 

ارشد
60پایان نامه3252003101

4,3دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله6،7،8250441401دکتری نفت

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی  جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

.برنامه کالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید: دانشجویان گرامی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 ،3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مهندسی مكانیک گرایش ساخت وتولید:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

محسن حامدی30سیستم های تولید صنعتی1250408701دکتریساخت وتولید
یكشنبه

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
99/10/289هر هفته

جمعهمحمد جعفر حداد30روش های پرداخت سطوح1250447401دکتریساخت وتولید
9:30-11

15-16:30
99/11/089هر هفته

3،4دکتریساخت وتولید

5دکتریساخت وتولید

18رساله6،7،8250441401دکتریساخت و تولید 

دکتری: مقطع 

دوشنبه

چهارشنبه

16-17:30

16-17:30
هر هفته

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

9 125041820199/11/01دکتریساخت وتولید 30جوشكاری پیشرفته

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

علیرضا آرائی



دکتری: مقطع مهندسی صنایع:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

جعفرحیدری30زنجیره تامین تحلیلی1250419801دکتری مهندسی صنایع
یكشنبه

سه شنبه
99/10/289هر هفته16:45-18

1250477301دکتریمهندسی صنایع
مدل های زمان بندی و بهینه سازی 

حمل و نقل
30

محمد مهدی نصیری 

خونساری

یكشنبه 

پنج شنبه

18-19:15

15-16:15
99/11/19هر هفته

علی بزرگی امیری30مدیریت عملیات1250155601دکتریمهندسی صنایع
سه شنبه

پنج شنبه

18-19:15

16:30-17:45
99/11/59هر هفته

3،4دکتریمهندسی صنایع

5دکتریمهندسی صنایع

180رساله6،7،8250441401دکتریمهندسی صنایع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



مهندسی هوا و فضا:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

 سید آرش شمس طالقانی30آیرودینامیک مادون صوت1250424101دکتری  هوا و فضا
شنبه

دوشنبه
99/10/289هر هفته16-17:30

فتح اله امی30اصول جلوبرنده پیشرفته1250424401دکتری هوا و فضا
سه شنبه 

چهارشنبه
99/11/19هر هفته16-17:30

کامبیز قائمی اسكویی230ریاضیات پیشرفته 1250422701دکتری هوا و فضا
شنبه

دوشنبه
99/11/69هر هفته17:30-19

4و3دکتری هوا و فضا

5دکتریهوا و فضا

180رساله6،7،8250441401دکتری هوا و فضا

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

دکتری: مقطع 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری:مقطع علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/10/289هر هفته10-8جمعهعاطفه پرورش11مسایل آب ایران1250443801دکتریسازه های آبی

99/11/19هر هفته18-16پنجشنبههوشنگ دولتشاهی20مهندسی سواحل1250437501دکتریسازه های آبی

صالح کوچک زاده30هیدرولیک پیشرفته1250473401دکتریسازه های آبی
شنبه

دوشنبه

15:30-17

15:30-17
99/11/49هر هفته

عاطفه پرورش30طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی1250456001دکتریسازه های آبی
شنبه

دوشنبه

19-17:30

19-17:30
99/11/79هر هفته

4و3دکتریسازه های آبی

5دکتریسازه های آبی

180رساله8250441401و7و6دکتریسازه های آبی

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/10/279زوج12-9جمعهمجید حسین زاده20 تصفیه آب صنعتی1250446701دکتریآب و فاضالب

99/10/299زوج12-9پنج شنبهناصر مهردادی20تصفیه تكمیلی فاضالب1250433701دکتریآب و فاضالب

1250449101دکتریآب و فاضالب
جمع آوری فاضالب و کنترل 

روان آب های سطحی
99/11/19زوج18-15پنج شنبهناصر مهردادی20

99/11/49زوج19:30-16:30پنج شنبهاساتید گروه آموزشی20فرایندهای زیستی در تصفیه فاضالب1250445701دکتریآب و فاضالب

99/11/69زوج16:30-13:30جمعهعلیرضا پرداختی20ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب1250449201دکتریآب و فاضالب

4و3دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

180رساله8250441401و7و6دکتریآب و فاضالب

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



دکتری:مقطع مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

پنج شنبهبهروز بهنام30مدل سازی و مهندسی محیط زیست1250443501دکتریسیستم های انرژی
9-12

13:30-15
99/10/279زوج

30کنترل آلودگی های محیط زیست1250443601دکتریسیستم های انرژی
ناصر مهردادی

محمد جواد امیری
99/10/309زوج21-16:30پنج شنبه

جمعهناصر مهردادی30تصفیه فاضالب و انرژی1250443701دکتریسیستم های انرژی
9-12

13:30-15
99/11/59زوج

4و3دکتریسیستم های انرژی

5دکتریسیستم های انرژی

180رساله8250441401و7و6دکتریسیستم های انرژی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



دکتری:مقطع محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/10/279زوج12-9پنج شنبهاحمد نوحه گر20نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست1250444901دکتریبرنامه ریزی

99/10/299زوج19:30-16:30پنج شنبهسعید کریمی20سیاستهای محیط زیست1250197901دکتریبرنامه ریزی

99/11/19زوج16:30-13:30پنج شنبهمحمد علی زاهد20اقتصاد محیط زیست1250445001دکتریبرنامه ریزی

99/11/49زوج12-9جمعهسعید گیوه چی20مدیریت سوانح1250444701دکتریبرنامه ریزی

99/11/79زوج16:30-13:30جمعهمحمد جواد امیری20برآورد ظرفیت برد زیستگاه ها1250197701دکتریبرنامه ریزی

4و3دکتریبرنامه ریزی

5دکتریبرنامه ریزی

180رساله8250441401و7و6دکتریبرنامه ریزی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/10/279زوج16:30-13:30پنج شنبهاحمد نوحه گر20تعدیل و تطابق با تغییرات آب و هوا1250436101دکتریآلودگی هوا

99/10/309زوج19:30-16:30پنج شنبهمحمد علی زاهد20مدیریت مهندسی آلودگی هوا1250436001دکتریآلودگی هوا

99/11/19زوج12-9جمعهعلیرضا پرداختی20ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا 1250445201دکتریآلودگی هوا

99/11/49زوج16:30-13:30جمعهخسرو اشرفی20تهویه صنعتی1250435901دکتریآلودگی هوا

99/11/79زوج19:30-16:30جمعهخسرو اشرفی20مدل سازی پیشرفته آلودگی هوا1250438901دکتریآلودگی هوا

4و3دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

180رساله8250441401و7و6دکتریآلودگی هوا

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/10/279زوج19:30-16:30پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20حمل رسوب1250437101دکتریمنابع آب

99/10/299زوج16:30-13:30پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20هیدروانفورماتیک1250446901دکتریمنابع آب

99/11/29زوج12-9پنج شنبهمحمد علی زاهد20تعیین بار آلودگی در محیط هاى آبی1250452501دکتریمنابع آب

99/1149زوج12-9جمعهمجتبی اردستانی20هیدرولوژی آب های زیرزمینی1250436201دکتریمنابع آب

99/11/69زوج16:30-13:30جمعهمجتبی اردستانی20هیدرودینامیک آب های سطحی1250436501دکتریمنابع آب

4و3دکتریمنابع آب

5دکتریمنابع آب

180رساله8250441401و7و6دکتریمنابع آب

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



کارشناسی ارشد:مقطع ایمنی ، بهداشت محیط زیست :       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

HS E99/10/279زوج12-9پنج شنبهدکتر راشدی20مدیریت بهداشت محیط و ایمنی1250423501ارشد

HS E99/10/299زوج16:30-13:30پنج شنبهاساتید گروه آموزشی20مدیریت کیفیت هوا، آب و خاك1250425001ارشد

HS E1250425301ارشد
سیستم های مدیریت محیط زیست و 

مباحث اقتصادی بهداشت ایمنی
99/11/019زوج19:30-16:30پنج شنبهاحمد نوگر20

HS Eارزیابی اثرات زیست محیطی 1250423701ارشد(EIA)2099/11/39زوج12-9جمعهمحمد جواد امیری

HS E1250423401ارشد
محاسبات مهندسی در ایمنی و

 محیط زیست
99/11/059زوج16:30-13:30جمعهسعید گیوه چی20

HS E99/11/079زوج19:30-16:30جمعهسعید گیوه چی20حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی1250423301ارشد

HS Eجهت ایجاد سرترم الزامی است 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 40پایان نامه5252003001ارشد .

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی عمران گرایش سازه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

مهدی زهرایی30کنترل ارتعاشات3250491201ارشدسازه-عمران
چهارشنبه

پنج شنبه
99/10/279هر هفته19-20:30

 محمد خان محمدی30تحلیل لرزه ای سازه ها3250411201ارشدسازه-عمران
سه شنبه

جمعه

19-20:30

9-10:30
99/10/309هر هفته

سید رسول میرقادری30طراحی لرزه ای سازه های فوالدی3250420001ارشدسازه-عمران
جمعه

چهارشنبه

10:30-12

14-15:30
99/11/69هر هفته

. جهت ایجاد سرترم الزامی است 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 60پایان نامه4،5252003101ارشدسازه-عمران



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

امیر حسین کیهانی پور30بازیابی هوشمند اطالعات1250420201ارشد نرم افزار
شنبه 

دوشنبه
99/10/279هر هفته16-18

کاوه کاوسی30سیستم های توزیع شده1,3250405701ارشد نرم افزار
یكشنبه 

چهارشنبه

16:30-18

16-17:30
99/10/309هر هفته

99/11/49هر هفته12-9پنج شنبهمحمد صنیعی آباده30سیتم های خبره و مدیریت دانش1250417901ارشد نرم افزار

 محمود شعبان خواه30داده کاوی1250431701ارشد نرم افزار
شنبه

دوشنبه
99/11/79هر هفته14-16

60پایان نامه3،4252003101ارشد نرم افزار

کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبكه های ارتباطی و کامپیوتری:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

هدیه ساجدی30سیستم عامل پیشرفته1250414201ارشدشبكه های ارتباطی
یكشنبه

سه شنبه
99/10/279هر هفته16:30-18:30

حسین صمیمی30شبكه کامپیوتری پیشرفته1250402601ارشدشبكه های ارتباطی
دوشنبه 

چهارشنبه
99/10/309هر هفته16-18

مجتبی مازوچی30مدیریت شبكه های کامپیوتری1250477101ارشدشبكه های ارتباطی
شنبه 

پنج شنبه
99/11/49هر هفته16:30 -15

99/11/79هر هفته11-8پنج شنبهایوب محمدیان30معماری سازمانی فناوری اطالعات1،3250476001ارشدشبكه های ارتباطی

60پایان نامه3،4252003101ارشدشبكه های ارتباطی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. جهت ایجاد سرترم الزامی است 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. جهت ایجاد سرترم الزامی است 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 



کارشناسی  : مقطع مهندسی کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

امیر حسین کیهانی پور30ساختمان داده3250432001کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
99/10/279هر هفته14-16

 دارا معظمی30معادالت دیفرانسیل3250442301کارشناسیکامپیوتر
یكشنبه 

چهارشنبه
99/10/309هر هفته14-16

ابوالفضل جوان30معماری کامپیوتر 3250442601کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
99/11/49هر هفته10-12

99/11/69هر هفته11-8پنج شنبهعلی معینی30آمار و احتمال مهندسی 3250445901کارشناسیکامپیوتر

99/11/79هر هفته10-8یكشنبهمجتبی کیانی20فلسفه  علم و تكنولوژی3250432301کارشناسیکامپیوتر

شاهرخ  نیازی30مدارهای الكتریكی3250446001کارشناسیکامپیوتر
شنبه

سه شنبه
99/11/039هر هفته18-19:30

99/10/259هر هفته18-16دوشنبهحسن علیدادی سلیمانی20(نبوت و امامت )1اندیشه 3112000181کارشناسیکامپیوتر

99/11/099هر هفته18-16سه شنبهحسن علیدادی سلیمانی20تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی3112001409کارشناسیکامپیوتر

مریم ذوقی130فیزیک 1250428001کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
99/11/19هر هفته12-13:30

علی کمندی30مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی1250428101کارشناسیکامپیوتر
یكشنبه 

سه شنبه
99/11/59هر هفته16:30-18

 روح اله عابدیان130ریاضی عمومی 1250427901کارشناسیکامپیوتر
دوشنبه 

چهارشنبه
99/10/289هر هفته18-20

دارا معظمی30ریاضیات گسسته1250432701کارشناسیکامپیوتر
سه شنبه

پنج شنبه
99/11/039هر هفته14-15:30

99/11/89هر هفته18-16شنبهسینا سیاردوست10کارگاه کامپیوتر 1250442401کارشناسیکامپیوتر

99/11/029هر هفته12-10سه شنبهعلی دانشورکیان30زبان فارسی 1112001707کارشناسیکامپیوتر

99/11/0811هر هفته18-16چهارشنبهآلبرت بغزیان20مبانی کار آفرینی1252002501کارشناسیکامپیوتر

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 




