
 

 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

                                                مودنیوسبل:               5991 ورودی:              کبرضنبسی هقطع:             ههندسی هکبنیک بیوسیستن بزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته:

   5991-6سبل تحصیلی: 
ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

کد  تعداد واحد

 رضته

 ردیف عنواى درس کد درس

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

16-14 27/3/96    
 

)ت(  10-8 

 )ع( 16-14

 )ع( 18-16

 ًَیسیبزًبهِ 22226009 226 2 1 سبیت سْبهِ ضفیعی

 رایبًِ

5 

  )ت( 14-16 )ت( 10-8  3/4/96 12-10

 

 2 استبتیک 22226016 226 3 - 11 کبزی حیذربیگی 

 ریبضیبت 22226002 226 3 - 8 رجبی ًضاد )ت( 10-12  )ت( 12-10   29/3/96 12-10

(2) 

9 

 )ت(10-9    - -

  )ع( 12-10

 ًمطِ کطی 22226028 226 1 1 کالط رسن سادُاحوذ کَچک 

 (2صٌعتی )

4 

 )ع( 10-8 23/3/96 16-14

 )ع( 12-10

ببغببًی  22226012 226 2 1 11 هیثن هحوذی    )ت( 12-10

 عوَهی

1 

 )ع( 16-14  - -

 )ع( 18-16

 آس فیشیک 22226005 226 - 1 - هسعَد صیذی   

(1) 

6 

 7 (2) فیشیک 22226006 226 2 - 11 صیذیهسعَد      )ت( 16-14 25/3/96 12-10

گزٍُ هببًی    2 - -       21/3/96 12-10

ًظزی 

 *اسالم

8 

 اس درٍط گزٍُ هببًی ًظزی اسالم اًتخبة گزدد. تٌْب یک عٌَاى درسی  *

 



 

 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

                             دومنیوسبل:           5994ورودی:             کبرضنبسیدوره:           ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته:  

    5991-6سبل تحصیلی:  

ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

کد  تعداد واحد

 رضته

 ردیف عنواى درس کد درس

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

10-8 25/3/96 10-8  

 

 کبزی     

 حیذربیگی

همبٍهت هصبلح  22226020 226 2 - 11

(2) 

5 

 )ت( 10-8     23/3/96 12-10

 )ت( 12-10

 2 علن هَاد 22226024 226 3 - 11 احوذ اهیذی

 )ت( 16-14     3/4/96 10-8

 )ت( 18-16

 9 دیٌبهیک 22226015 226 3 - 11 عمیل ضبٍلی پَر

 4 (3) ریبضیبت 22226014 226 3 - 4-8 کزیویبى    )ت( 8-10 )ت( 18-16  29/3/96 16-14

 )ت( 12-10    27/3/96 12-10

 )ت( 16-14

 1 هکبًیک سیبالت 22226017 226 3 - 4-11 جَاد سزٍریبى 

 )ت( 12-10   31/3/96 12-10

 )ع( 16-14

 )ع( 18-16

ّبی هبضیي 22226025 226 2 1 24 اهیز عشیشپٌبُ  

 عوَهیکطبٍرسی 

6 

 )ع( 16-14 - -

 )ع( 18-16

همبٍهت هصبلح آس  22226021 226 - 1 - فزضبد ًصزی    

(2) 

7 

گزٍُ اخالق    2 - -       21/3/96 16-14

 *اسالهی

8 

 اًتخبة گزدد. اخالق اسالهی اس درٍط گزٍُ سی رعٌَاى د یکتٌْب * 

 

 



 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

                                  مودنیوسبل:           5999ورودی:           کبرضنبسیدوره:            ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته:   

      5991-6سبل تحصیلی: 

ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

 کد تعداد واحد

 رضته

 ردیف عنواى درس کد درس

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

 )ت( 10-8   3/4/96 12-10

 

 )ت( 10-8 

 

ّبی هَتَر 22226036 226 3 - 24 رضب یگبًِ

 درًٍسَس

5 

  )ع( 16-14     - -

 )ع( 18-16

کبرگبُ  رضب یگبًِ

 هَتَر

کبرگبُ  22226037 226 - 1

هَتَرّبی 

 درًٍسَس

2 

 )ت( 16-14    29/3/96 10-8

 )ع( 18-16

-ابشار اًذاسُ 22226031 226 2 1 24  بْزام لوزی 

 گیزی ٍ کٌتزل

9 

 16-18 )ت( 18-16 - -

 )ت(

کبرگبُ  احوذ لیطبسی   

 بزق

هببًی آس  22226023 226 - 1

 هٌْذسی بزق

(1) 

4 

16-14 1/4/96  10- 8 

 )ت(

 
 

طزاحی اجشاء  22226045 226 3 - 4-سبیت پَرخیزعلی کبهزاى   )ت(10 -12

 (2هبضیي )

1 

 )ت(  16-14   27/3/96 16-14

 )ع( 18-16

ضٌبخت ٍ  22226044 226 2 1 24 بْزام لوزی )ع( 12-10 

-کبربزد سبهبًِ

ّبی ّیذرٍلیک 

 ٍ پٌَهبتیک

6 

 )ت( 10-8 24/3/96 12-10

 )ت( 12-10

ارتعبضبت  22226042 226 3 - 17 پَرکبهزاى خیزعلی     

 هکبًیکی

7 

گزٍُ اًمالة    2 -        21/3/96 18-16

 اسالهی*

8 

 اًتخبة گزدد.  گزٍُ اًمالة اسالهیاس درٍط عٌَاى درسی  یکتٌْب * 



 

 ب نبم و یبد خداب

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

                              مودنیوسبل:              5992ورودی:           کبرضنبسیدوره:          ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

        5991-6سبل تحصیلی: 

ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

کد  تعداد واحد

 رضته

 ردیف عنواى درس کد درس

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

 5 (1) کبرٍرسی 22226033 226 - 2 - رضب یگبًِ      - -

 5 (3کبرٍرسی ) 22226060 226 - 2 - رضب یگبًِ      - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

     5991ورودی:       گزایص: طزاحی و سبخت    هقطع: کبرضنبسی ارضد                      ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

  5991-6تحصیلی:  سبل           دومنیوسبل:  
ضوبرُ  ًبم استبد رٍس ٍ سبعت تطکیل کالط بزًبهِ اهتحبى

 کالط

 ردیف عٌَاى درط کذ درط کذ رضتِ تعذاد ٍاحذ

 تئَری عولی ضٌبِ یکطٌبِ دٍضٌبِ سِ ضٌبِ چْبرضٌبِ تبریخ سبعت

 )ت( 10-8   25/3/96 12-10

 )ع( 12-10

کبزی   

 حیذربیگی

 225رٍساًِ:  2 1 سبیت-1

 911ضببًِ: 

طزاحی بِ کوک  22225004

 رایبًِ

1 

 )ت( 16-14   23/3/96 10-8

 )ع( 18-16

کبهزاى   

 پَرخیزعلی

 225رٍساًِ:  2 1 سبیت

 911ضببًِ: 

 2 پزداسش تصَیز 22225035

 )ت( 16-14    27/3/96 12-10

 )ع( 18-16

 225رٍساًِ:  2 1 23 رضب یگبًِ 

 911ضببًِ: 

 3 فزایٌذ تَلیذ 22225006

 )ت( 12-10  29/3/96 16-14

 )ع( 16-14

 225رٍساًِ:  2 1 24 بْزام لوزی   

 911ضببًِ: 

 4 پیطزفتِ گیزیاًذاسُ 22225005

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بب نبم و یبد خدا

 دانطکده کطبورسیآهوسش اداره 

     5994ورودی:       گزایص: طزاحی و سبخت    هقطع: کبرضنبسی ارضد                      ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

  5991-6تحصیلی:  سبل           چهبرمنیوسبل:  
ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

 ردیف عنواى درس کد درس کد رضته تعداد واحد

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

 225رٍساًِ:  6 - - گزٍُ      - -

 911ضببًِ: 

 5 ًبهِپبیبى 22225012

 225رٍساًِ:  - 1 - گزٍُ      - -

 911ضببًِ: 

 2 سویٌبر 22225009

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

     5991ورودی:     هبی تجدیدپذیزگزایص: انزصی هقطع: کبرضنبسی ارضد                      ههندسی هکبنیک بیوسیستنبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

  5991-6تحصیلی:  سبل           مودنیوسبل:  
و سبعت تطکیل کالسروس  بزنبهه اهتحبى ضوبره  نبم استبد 

 کالس

 ردیف عنواى درس کد درس کد رضته تعداد واحد

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

کبزی      )ت( 10-12 )ت( 12-10 31/3/96 12-10

 حیذربیگی 

 257رٍساًِ:  3 - 1

 938ضببًِ: 

تزهَدیٌبهیک  22225017

 پیطزفتِ

5 

 )ت( 16-14   22/3/96 16-14

 )ت( 18-16

-24 رضب یگبًِ  

 سبیت

 257رٍساًِ:  3 -

 938ضببًِ: 

ّبی سبهبًِ 22225040

در  فتٍَلتبئیک

 کطبٍرسی

2 

 )ت( 16-14  25/3/96 10-8

 )ت( 18-16

کبهزاى     

 پَرخیزعلی

 257رٍساًِ:  3 - 1-19

 938ضببًِ: 

رٍش اجشاء  22225041

 تکویلی هحذٍد

9 

 257رٍساًِ:  2 - 24 اهیز عشیشپٌبُ     )ت( 10-8  28/3/96 12-10

 938ضببًِ: 

ٍ  سٌجیپتبًسیل 22225023

-ببسدّی اًزصی

 پذیزّبی تجذیذ

4 

 

 

 

 

 

 



 

 بب نبم و یبد خدا

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

     5991ورودی:   هب  گزایص: هدیزیت وتحلیل سبهبنه هقطع: کبرضنبسی ارضد            ههندسی هکبنیشاسیوى کطبورسیبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

  5991-6تحصیلی:  سبل           اولنیوسبل:  
ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

 ردیف عنواى درس کد درس کد رضته تعداد واحد

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

 244رٍساًِ:  2 - 1 بْزام لوزی    )ت( 10-8  28/3/96 12-10

 887ضببًِ: 

 5 رٍش تحمیك 22244008

احوذ     )ت( 12-10  24/3/96 10-8

 سادُکَچک

 244رٍساًِ:  2 - 22

 887ضببًِ: 

هکبًیشاسیَى  22244010

 داهپزٍریٍاحذّبی 

2 

 244رٍساًِ:  2 - 24 رضب یگبًِ    )ت( 18-16  31/3/96 16-14

 887ضببًِ: 

اًتخبة ٍ کبربزد  22244002

 ّبی کطبٍرسیهبضیي

9 

 )ت( 10-8 30/3/96 12-10

 )ت( 12-10

 244رٍساًِ:  3 - 24 اهیز عشیشپٌبُ    

 887ضببًِ: 

سبسی اًزصی در بْیٌِ 22244029

 ّبی کطبٍرسیسبهبًِ

4 

 )ت( 16-14 21/3/96 10-8

 )ع( 18-16

کبهزاى     

 پَرخیزعلی

 244رٍساًِ:  2 1 24

 887ضببًِ: 

طزح ٍ تحلیل  22244028

ّبی هٌْذسی آسهبیص

 تکویلی

1 

 
 

 

 

 

 



 

 ب نبم و یبد خداب

 آهوسش دانطکده کطبورسیاداره 

     5994ورودی:   هب  گزایص: هدیزیت وتحلیل سبهبنه هقطع: کبرضنبسی ارضد            ههندسی هکبنیشاسیوى کطبورسیبزنبهه درسی و اهتحبنی دانطجویبى رضته: 

  5991-6تحصیلی:  سبل           مودنیوسبل:  
ضوبره  نبم استبد روس و سبعت تطکیل کالس بزنبهه اهتحبى

 کالس

 ردیف عنواى درس کد درس کد رضته تعداد واحد

 تئوری عولی ضنبه یکطنبه دوضنبه سه ضنبه چهبرضنبه تبریخ سبعت

 244رٍساًِ:  6 - - گزٍُ      - -

 887ضببًِ: 

 5 ًبهِپبیبى 22244020

 244رٍساًِ:  - 1 - گزٍُ      - -

 887ضببًِ: 

 2 سویٌبر 22244011

 
                   

 

 

 

 

 


