
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 روز تاریخ ساعت تعداد نام استاد  نام درس کد درس

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲ حجت شيخي  شهري آمايش در گيري تصميم فنون و ها مدل ۱۸۱۲۰۱۲_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۹ مهدي نژاد حيدري  (صدا و نور) الكتريكي تاسيسات ۱۸۱۲۰۴۱_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۰ لجما خداكرمي  افزار نرم كاربرد و ساختمان در انرژي سازي شبيه ۱۸۱۲۱۲۸_۰۱ 

مهندسي رياضي  ۱۸۱۹۰۱۰_۰۱   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۱ عبدالحميد عزيزي  

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۰ سيدحسين حسيني  (۱)حرارت انتقال ۱۸۱۹۰۲۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۵۹ امير عليمراديان  كامپيوتر نويسي برنامه ۱۸۱۱۰۰۱_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۲ غالمرضا رزمگير  ۲سازه هاي  فوالدي ۱۸۱۱۰۲۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۶ همايون شاوردي   خاک مكانيك ۱۸۱۱۰۲۹_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۳ الدين ضيا ايدي  اصول مهندسي سد ۱۸۱۱۰۹۳_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ توان كيخاوني  نفت مهندسي مقدمات ۱۸۱۴۰۲۳_۰۲ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۳ توان كيخاوني  شيمي مهندسي تخصصي زبان ۱۸۱۴۰۴۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ سيدحسين حسيني  پيشرفته حرارت انتقال ۱۸۱۴۰۵۸_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۴۶ مظفر محمدي بگ  پيشرفته سازي برنامه ۱۸۱۵۰۸۹_۰۱ 

-۱۴:۰۰ ۲۷ محمدرضا زاده ولي  خبره هاي سيستم و مصنوعي هوش ۱۸۱۵۱۰۹_۰۱  ۶۱ :۰۰ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۵ محمد شيري  كامپيوتري هاي شبكه ۱۸۱۵۱۱۲_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۴ مسعود صيدي  مهندسي اقتصاد ۱۸۱۸۰۴۹_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۳ وحيد ملكي  اصول سيستمهاي مخابراتي ۱۸۱۸۰۵۷_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۴ امين مرادخاني  تحليل سيستمها ومميزي انرژي ۱۸۱۸۰۸۰_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۰ مسعود صيدي  مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات ۱۸۱۵۱۲۸_۰۲ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۹ محمود عدالتي  ۱مصالح مقاومت ۱۸۱۱۰۱۸_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۴ مهدي محمد احمدي  عمران مهندسي در كامپيوتر كاربرد ۱۸۱۱۰۷۰_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۸ همايون شاوردي  تونل مهندسي اصول ۱۸۱۱۰۹۵_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۸ توان كيخاوني  ۲ واحد عمليات ۱۸۱۴۰۳۱_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۲ حاتمي نصار ندا  ۱فيزيك ۹۰۱۰۵۱۹-۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۵ غالمي روح اهلل  ۲فيزيك ۹۰۱۰۵۲۵-۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۶ محمدي ثابت محمدتقي  ۲فيزيك ۹۰۱۰۵۲۵-۰۲ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۹ حاتمي نصار ندا  ۲فيزيك ۱۸۱۵۰۹۱-۰۱ 

 

 مهندسی ودانشکده فنی  ۹6-۹۷ل دوم برنامه امتحانات پایان ترم نیمسا



 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۹ جعفر طاوسي  سيستم و سيگنالها ۱۸۱۵۱۰۷_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۵۰ جواد باژدان  رياضيات گسسته ۱۸۱۵۰۶۳_۰۲ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۹ مسعود صيدي  ارائه و پژوهش روش ۱۸۱۵۱۱۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۷ علي بيگلري  آبي بناهاي ۱۸۱۱۰۴۹_۰۲ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۲ مجيد زاده ولي  مخصوص الكتريكي ماشين ۱۸۱۸۰۳۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۸ مجيد زاده ولي  ۲تجديدپذير انرژيهاي مباني ۱۸۱۸۰۷۸_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴ توان كيخاوني  پيشرفته عددي محاسبات ۱۸۱۴۰۵۴_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۶ حاتم نيا رعلي اصغ  يستيمقدمه اي بر علوم ز ۱۸۱۴۰۴۷_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۷ مهدي گوهري  ۲الكتريكي هاي ماشين ۱۸۱۸۰۵۶_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۲ جعفر طاوسي  اتوماتيك كنترل ۱۸۱۹۰۲۳_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۵ سيدحسين حسيني  سياالت مكانيك ۱۸۱۱۰۳۲_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲ حمدم سالورزي  شهر اراضي كاربري ريزي برنامه ۱۸۱۲۰۰۴_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۱ همايون شاوردي  تخصصي زبان ۱۸۱۲۰۳۰_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۲ مراديان روح اهلل  ۱رياضيات ۹۰۱۰۵۲۳-۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۵۳ مهدي شبيبي  ۱رياضيات ۹۰۱۰۵۲۳-۰۲ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۴ مهدي شبيبي  ۱رياضيات ۹۰۱۰۵۲۳-۰۳ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰ جما خداكرمي  اسالم در معماري علوم رفتيمع مباني ۱۸۱۲۱۱۹_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۹ مهدوي ابوالحسن  ۲رياضيات ۹۰۱۰۵۲۴-۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۶ نژاد فرشادكاظم  ۲رياضيات ۹۰۱۰۵۲۴-۰۲ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۲ سهامي امير  ۲رياضيات ۹۰۱۰۵۲۴-۰۳ 

۰۱ ۲۴ سهامي امير  ۲رياضيات ۹۰۱۰۵۲۴-۰۴  :۰۰-۱۲:۰۰ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ نژاد فرشادكاظم  ۲رياضيات ۹۰۱۰۵۲۴-۰۵ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۵ متيانحميد سال  رياضيات وآمار ۱۸۱۲۰۱۷_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۱ آرمان ختار  ساختمان ملي مقررات ۱۸۱۱۰۹۸_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۷ مظفر محمدي بگ  كامپيوتر معماري ۱۸۱۵۰۹۸_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۸ عليرضا زاده عباس  مصالح مقاومت و استاتيك ۱۸۱۴۰۱۲_۰۲ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۴ مرجان تنظيفي  ۲صنعتي آبهاي تصفيه ۱۸۱۴۰۴۸_۰۱ 

:۰۸ ۳۵ جعفر طاوسي  ۲الكتريكي مدارهاي ۱۸۱۸۰۵۰_۰۱  ۰۰ -۱۰:۰۰ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۵ امين مرادخاني  ۲الكتريكي انرژي هاي سيستم تحليل ۱۸۱۸۰۶۴_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۳ تيموري خليل  معادالت ديفرانسيل ۹۰۱۰۵۳۴-۰۲ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۲ شبيبي مهدي  معادالت ديفرانسيل ۹۰۱۰۵۳۴-۰۴ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲ حجت شيخي  پيشرفته يكشورها و ايران در شهري توسعه مقررات ۱۸۱۲۰۰۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۱ راحله مرادي اله  ساختماني مصالح ۱۸۱۲۰۲۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۰ توانگر زهرا  جهان معماري با آشنايي ۱۸۱۲۰۲۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۷ رضا منصوري  معاصر بامعماري آشنايي ۱۸۱۲۰۳۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۶ اصغر علي محمدي بگ  كارگاهي تشكيالت و مديريت ۱۸۱۲۰۵۵_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰ نازني نصرالهي  نگاري رساله و پژوهش روش ۱۸۱۲۱۲۰_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۷ عبدالحميد عزيزي  ۲مصالح مقاومت ۱۸۱۹۰۱۳_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۵۵ مظفر محمدي بگ  منطقي مدارهاي ۱۸۱۵۰۹۲_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۷ محمد شيري  عامل هاي سيستم ۱۸۱۵۱۰۴_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۴۸ محمد تنهايي  افزار نرم مهندسي ۱۸۱۵۱۱۹_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۹ معصومه رضانيا  وآزمايشگاه ساختماني مصالح ۱۸۱۱۰۱۳_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۱ عليرضا زاده عباس  ۲ها سازه تحليل ۱۸۱۱۰۱۹_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۶ نسرين اقبالي بخشايش  ۲مهآر بتن هاي سازه ۱۸۱۱۰۲۳_۰۱ 



 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۸ محمدجواد صيادي  اطالعات فناوري اصول ۱۸۱۵۱۱۰_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۶ سعيد دانيالي  صنعتي الكترونيك ۱۸۱۸۰۳۰_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۲ ثريا رستگار  ها سيستم و سيگنالها ۱۸۱۸۰۵۱_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۱ طاهره خزلي  شيمي تجزيه ۱۸۱۴۰۱۹_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۵ بهروز بياتي  شيمي مهندسي در رياضي كاربرد ۱۸۱۴۰۲۶_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۱ بيگيشهال هاشم  پتروشيمي فرآيندهاي ۱۸۱۴۰۴۲_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۵ مرجان تنظيفي  ۱ترموديناميك ۱۸۱۹۰۱۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۲ همايون شاوردي  بتني هاي سازه ۱۸۱۲۰۳۳_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۶ حجت شيخي  كالبدي ريزي برنامه مباني با آشنايي ۱۸۱۲۰۴۲_۰۱ 

۰۱ ۲۴ احسان خسرواني  جرم انتقال ۱۸۱۴۰۱۷_۰۱  :۰۰-۱۲:۰۰ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۶ ثريا رستگار  ۱الكتريكي مدارهاي ۱۸۱۸۰۰۶_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ سعيد دانيالي  انرژي سيستمهاي طراحي ۱۸۱۸۰۷۹_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۵ وحيد ملكي  ۲برق مهندسي مباني ۱۸۱۹۰۲۷_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۱ جعفر طاوسي  الكتريكي مدارهاي ۱۸۱۵۱۰۲_۰۲ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۳ شعبا طاهري  اسمبلي زبان و ريزپردازندها ۱۸۱۵۱۰۵_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۵ محمدرضا زاده ولي  كامپايلر طراحي اصول ۱۸۱۵۱۱۳_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۱ جعفر طاوسي  خطي كنترل هاي سيستم ۱۸۱۸۰۵۲_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۷ آموزشي گروه اساتيد  ۲ها سازه تحليل ۱۸۱۱۰۲۰_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۴۰ امير عليمراديان  برقي و مكانيكي تاسيسات ۱۸۱۱۰۷۳_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲ محمد سالورزي  شهري آمايش جديد هاي ديدگاه و ها نظريه ۱۸۱۲۰۰۹_۰۱ 

۱۳
۹۷

/۰
۴/

۰6
 

به
شن

ار
چه

 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۴ باقري حسين  مرايا و مناظر هندسه ۱۸۱۲۰۲۳_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۰ نازني نصرالهي  بنا مميزي و سنجش روشهاي و ها تمسيس ۱۸۱۲۱۲۱_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۱ مجيد زاده ولي  ۳الكتريكي ماشينهاي ۱۸۱۸۰۲۵_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۵ مراديقدرت   ۱الكتريكي ماشينهاي ۱۸۱۸۰۵۵_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۱ رحمت اعظمي  پروژه و فشارقوي هاي پست طرح ۱۸۱۸۰۷۱_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۹ محسن منصوري  عددي محاسبات ۱۸۱۱۰۰۲_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۹ فرزاد خاني  ديفرانسيل معادالت ۹۰۱۰۵۳۴-۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۰ نسرين اقبالي بخشايش  وباد زلزله مهندسي اصول ۱۸۱۱۰۲۱_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۶ ابراهي ولدي  ساختمان اجرايي هاي روش ۱۸۱۱۰۳۵_۰۱ 

:۱۰ ۳۸ حمزه پور صالحي  كامپيوتر نويسي برنامه ۱۸۱۹۰۰۳_۰۱  ۰۰ -۱۲:۰۰ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۱ حمزه پور صالحي  عددي محاسبات ۱۸۱۹۰۱۱_۰۱ 

 

 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۴ محسن منصوري  نتايج آماري تحليل و ها آزمايش طراحي ۱۸۱۴۰۶۲_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۱۶ ثريا رستگار  الكترومغناطيس ۱۸۱۸۰۰۹_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۳ سعيد نياليدا  ۲ديجيتال هاي سيستم ۱۸۱۸۰۶۰_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۴ محمدرضا زاده ولي  ماشينها و زبانها نظريه ۱۸۱۵۱۰۰_۰۱ 

 ۰۲_۱۸۱۵۱۲۱ 
 هاي سيستم كامپيوتري طراحي

 ديجيتال
 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۲ اكبر اسدي 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ مجتب كرمي  ۱ويژه مباحث ۱۸۱۵۱۳۸_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۴ امين مرادخاني  كامپيوتر يساز برنامه مباني ۱۸۱۸۰۰۱_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۳ امين مرادخاني  كامپيوتر سازي برنامه مباني ۱۸۱۸۰۰۱_۰۲ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۶ فرشاد ربيعي  ايستايي ۱۸۱۲۰۲۱_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۴ حمزه پور صالحي  ماشين ديناميك ۱۸۱۹۰۲۴_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۴۲ نسرين قباليا بخشايش  استاتيك ۱۸۱۱۰۱۶_۰۱ 



 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۹ مهدي ملكي  ديناميك ۱۸۱۱۰۱۷_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۳ همايون شاوردي  پي مهندسي ۱۸۱۱۰۳۱_۰۲ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۷ عليرضا زاده عباس  ۲ مصالح مقاومت ۱۸۱۱۰۴۲_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۴ امير پورنصرت  پل مهندسي اصول ۱۸۱۱۰۶۷_۰۱ 

 
 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۵ مهدي ملكي  ۱سياالت مكانيك ۱۸۱۹۰۱۴_۰۱

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۳ الدين ضيا ايدي  عمران مهندسي در GIS مباني ۱۸۱۱۰۹۲_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۸ حمزه پور صالحي  استاتيك ۱۸۱۹۰۰۴_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۵ عبدالحميد عزيزي  ۱اجزا طراحي ۱۸۱۹۰۱۵_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۱ عباسي  راه روسازي ۱۸۱۱۰۳۸_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۱ اسحاق الماسي  آمار و احتمال مهندسي ۱۸۱۵۰۹۵_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۸ ابراهي ولدي  پروژه آورد بر و متره ۱۸۱۱۰۳۹_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۳۵ محمود عدالتي  بتن تكنولوژي ۱۸۱۱۰۸۸_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۲ اصغر علي محمدي بگ  كارگاه گزارش و ۲ساختمان ۱۸۱۲۰۴۴_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۴۴ ثريا رستگار  ۱الكترونيك ۱۸۱۸۰۵۳_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۲۲ امين مرادخاني  الكتريكي انرژي توزيع هاي سيستم ۱۸۱۸۰۷۳_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۵ رحمت اعظمي  انرژي مصارف و منابع ۱۸۱۸۰۸۱_۰۱ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۴ جمال صيدي  ديناميك ۱۸۱۹۰۰۸_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۹ مجتب كرمي  كامپيوتري بينائي انيمب ۱۸۱۵۱۲۰_۰۲ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۲۱ محمد تنهايي  ها داده پايگاه ۱۸۱۵۱۲۲_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۰ محمد تنهايي  سازي برنامه زبانهاي طراحي ۱۸۱۵۱۳۲_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۳۵ محمدجواد صيادي  سازي برنامه و كامپيوتر مباني ۱۸۱۵۱۳۵_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۴۶ مرجان تنظيفي  مواد و انرژي موازنه ۱۸۱۴۰۰۵_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۶ سيدحسين حسيني  ۱حرارت انتقال ۱۸۱۴۰۱۵_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۸ محسن منصوري  راكتور طرح و سينتيك ۱۸۱۴۰۲۴_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۴۱ مرجان تنظيفي  ۱شيمي مهندسي ترموديناميك ۱۸۱۴۰۰۹_۰۱ 
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 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۳۶ بهروز بياتي  ۱واحد عمليات ۱۸۱۴۰۲۵_۰۱ 

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ ۲۳ مراديان روح اهلل  معادالت ديفرانسيل ۹۰۱۰۵۳۴-۰۳ 

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۸ ابولحسن مهدوي  رياضيات مهندسي ۱۸۱۵۱۰۳_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۴۴ مرجان تنظيفي  ۲شيمي مهندسي ترموديناميك ۱۸۱۴۰۱۴_۰۱ 

 ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴ بهروز بياتي  پيشرفته سطحي جذب فرآيندهاي ۱۸۱۴۰۶۰_۰۱ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۳۰ مجتب كرمي  گفتار و زبان پردازش مباني ۱۸۱۵۱۳۳_۰۲ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۴۸ محمدرضا زاده ولي  ها الگوريتم طراحي ۱۸۱۵۰۹۹_۰۲ 

 ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ ۲۵ مظفر محمدي بگ  امن رايانش مباني ۱۸۱۵۱۲۷_۰۲ 

 


