کد درس

درس

کد استاد

1313051

مکانیک خاک

473780

 1114362شیمی عمومی 1

388231

1315009

استاتیک

389665

1111116

ریاضیات 2

388278

استاد

آقای اسمعیلی
فلک

آقای بنایی

آقای جمالی
شکرآب

آقای صفار
اردبیلی

سنجش
1116070

ازدوردرزمین

388032

آقای فدائیان

شناسی
یکپارچه سازی
1322015

کاربردهای

1233031

1212452

(2علوم انسانی )

آشنایی با بازار
ترجمه

مهندسی عمران

زیست شناسی
سلولی و مولکولی

ل

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

مهندسی
مکانیک گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

520203

مهندسی
کشاورزی -

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

1211645

های تربیتی

http://10.116.5.155/d1313051-1-1/

مهندسی عمران -مکانیک خاک-آقای اسمعیلی فلک09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1114362-1-1/

زیست شناسی سلولی و مولکولی -شیمی عمومی -1آقای بنایی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1315009-1-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -استاتیک-آقای جمالی شکرآب09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1111116-1-1/

مهندسی کشاورزی  -اقتصاد کشاورزی -ریاضیات -2آقای صفار اردبیلی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

اقتصاد کشاورزی

زمین شناسی
(کاربردی )

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

آقای فرهنگ کامپیوتر گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

http://10.116.5.155/d1116070-1-1/

http://10.116.5.155/d1322015-1-1/

زمین شناسی (کاربردی ) -سنجش ازدوردرزمین شناسی-آقای فدائیان09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات -یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی-آقای فرهنگ09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

فناوری اطالعات

388731

449636

آقای نجفی
ایواتلو

جغرافیا

خانم آقامعلی

مترجمی زبان

زاده

انگلیسی

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

مکتب های
فلسفی و نظریه

د

حرارت و سیاالت

مهندسی

سازمانی

اندیشه اسالمی

رشته

ج

تاریخ

ساعت

ر

Url

توضیحـــــات

408835

خانم پوراصغر

علوم تربیتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

http://10.116.5.155/d1233031-1-1/

جغرافیا -اندیشه اسالمی (2علوم انسانی )-آقای نجفی ایواتلو09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1212452-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -آشنایی با بازار ترجمه-خانم آقامعلی زاده09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1211645-1-1/

علوم تربیتی -مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی-خانم پوراصغر09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1212054

نگارش فارسی

388295

خانم پیرک

1212426

ویرایش فارسی

386455

خانم حسینیان

510113

خانم شایانی

1212095

ترجمه مکاتبات
واسناد2

مبانی
1231095

روانشناختی

396322

سیاست

1217246

آزمونهای روان
شناختی 1

427676

آقای باالخانی
عیسی لو

آقای جعفری

اصول سیستم
1813065

های اطالعات

419629

آقای جهانی

مکانی

 1111408ریاضی عمومی 2

388278

آقای صفار
اردبیلی

مترجمی زبان
انگلیسی

مترجمی زبان
انگلیسی

مترجمی زبان
انگلیسی

علوم سیاسی

روانشناسی

مهندسی
شهرسازی

مهندسی عمران

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

08:00-09:30

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

مهندسی
1225008

زبان تخصصی

520203

1221315

اقتصاد کالن3

435828

آقای فرهنگ کامپیوتر گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1212054-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -نگارش فارسی-خانم پیرک09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1212426-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -ویرایش فارسی-خانم حسینیان09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1212095-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -ترجمه مکاتبات واسناد-2خانم شایانی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1231095-1-1/

http://10.116.5.155/d1217246-1-1/

http://10.116.5.155/d1813065-1-1/

http://10.116.5.155/d1111408-1-1/

http://10.116.5.155/d1225008-1-1/

علوم سیاسی -مبانی روانشناختی سیاست-آقای باالخانی عیسی لو11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

روانشناسی -آزمونهای روان شناختی -1آقای جعفری11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی شهرسازی -اصول سیستم های اطالعات مکانی-آقای جهانی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی عمران -ریاضی عمومی -2آقای صفار اردبیلی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -زبان تخصصی-آقای فرهنگ11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

نرم افزار

آقای میرباقری
هیر

اقتصاد

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1221315-1-1/

اقتصاد -اقتصاد کالن-3آقای میرباقری هیر11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1233030

1115157

1213210

1215471

1113094

اندیشه اسالمی
(1علوم انسانی )

نظریه
زبانهاوماشین ها

فارسی

روش تحقیق در
علوم ورزشی

فیزیک 1

388731

399551

430357

1212434

1213210

1213265

1223226

مرجع شناسی و
روش تحقیق()1

حقوق مدنی 2
اموال و مالکیت

آقای نصرتی

آقای نوروزی
داود خانی

391283

396284

خانم آذروند

http://10.116.5.155/d1115157-1-1/

مهندسی کامپیوتر -نظریه زبانهاوماشین ها-آقای نصرتی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

جغرافیا

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1213210-1-1/

جغرافیا -فارسی-آقای نوروزی داود خانی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

علوم ورزشی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1215471-1-1/

علوم ورزشی -روش تحقیق در علوم ورزشی -آقای نوریان11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1113094-1-1/

مهندسی کامپیوتر -فیزیک -1خانم آذروند11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

جغرافیا

مهندسی
کامپیوتر

مهندسی
کامپیوتر

خانم آقامعلی

مترجمی زبان

زاده

انگلیسی

388295

خانم پیرک

جغرافیا

386455

خانم حسینیان

449636

مطبوعاتی

فارسی

ایواتلو

آقای نوریان

خواندن متون
رسانه ای و

آقای نجفی

http://10.116.5.155/d1233030-1-1/

جغرافیا -اندیشه اسالمی (1علوم انسانی )-آقای نجفی ایواتلو11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

470892

خانم لطفی
دودران

زبان و ادبیات
فارسی

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1212434-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی-خانم آقامعلی زاده11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1213210-3-1/

جغرافیا -فارسی-خانم پیرک11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1213265-1-1/

زبان و ادبیات فارسی -مرجع شناسی و روش تحقیق(-)1خانم حسینیان11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1223226-1-1/

حقوق -حقوق مدنی  2اموال و مالکیت-خانم لطفی دودران11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1319137

الکترونیک 2

465238

1313191

مهندسی پی

473780

1117001

آمارمقدماتی

396322

1315019

ترمودینامیک 1

389665

1111571

1322010

1212432

جبر خطی
کاربردی

روش پژوهش و
ارائه
ادبیات معاصر
فارسی

388278

399551

430357

خانم نادری

آقای اسمعیلی
فلک

آقای باالخانی
عیسی لو

آقای جمالی
شکرآب

مهندسی برق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1319137-1-1/

مهندسی برق -الکترونیک -2خانم نادری11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی عمران

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

http://10.116.5.155/d1313191-1-1/

مهندسی عمران -مهندسی پی-آقای اسمعیلی فلک13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

جامعه شناسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

http://10.116.5.155/d1117001-1-1/

جامعه شناسی -آمارمقدماتی-آقای باالخانی عیسی لو13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی
مکانیک گرایش
حرارت و سیاالت

آقای صفار

مهندسی

اردبیلی

کامپیوتر

آقای نصرتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

مهندسی
کامپیوتر

آقای نوروزی

مترجمی زبان

داود خانی

انگلیسی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1111571-1-1/

مهندسی کامپیوتر -جبر خطی کاربردی-آقای صفار اردبیلی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1322010-1-1/

مهندسی کامپیوتر -روش پژوهش و ارائه-آقای نصرتی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1212432-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -ادبیات معاصر فارسی-آقای نوروزی داود خانی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

سنجش و اندازه
1215464

گیری در علوم

391283

آقای نوریان

http://10.116.5.155/d1315019-01-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -ترمودینامیک -1آقای جمالی شکرآب13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

علوم ورزشی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

http://10.116.5.155/d1215464-1-1/

علوم ورزشی -سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی-آقای نوریان13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

ورزشی
روانشناسی و
1217338

نظریات تربیتی
مکاتب فلسفی

408835

خانم پوراصغر

آموزش کودکان
استثنایی(عقب

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

http://10.116.5.155/d1217338-1-1/

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی) -نظریات تربیتی مکاتب فلسفی-خانم پوراصغر-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-
13:00

مانده ذهنی)

1217074

روشهای تحقیق
پیشرفته

خانم
443532

پورمحسنی
کلوری

رو انشناسی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1217074-1-1/

رو انشناسی -روشهای تحقیق پیشرفته-خانم پورمحسنی کلوری13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1213026

دستورزبان
فارسی 2

388295

1213209

فارسی

386455

1112027

بافت شناسی

389580

 1313043مقاومت مصالح 1

1813075

1227003

1215461

1112480

تاریخ شهرهای
ایرانی  -اسالمی

جامعه شناسی
سیاسی

تاریخ تربیت بدنی
و ورزش

بیوشیمی
متابولیسم

 1315021مکانیک سیاالت 1

473780

386766

396322

399654

388852

389665

خانم پیرک

زبان و ادبیات
فارسی

خانم حسینیان آمار و کاربردها

خانم میر بدل

زیست شناسی

زاده

گرایش عمومی

آقای اسمعیلی
فلک

آقای باقری

آقای باالخانی

مهندسی عمران

مهندسی
شهرسازی

http://10.116.5.155/d1213026-1-1/

زبان و ادبیات فارسی -دستورزبان فارسی -2خانم پیرک13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1213209-1-1/

آمار و کاربردها -فارسی-خانم حسینیان13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

http://10.116.5.155/d1112027-1-1/

زیست شناسی گرایش عمومی -بافت شناسی-خانم میر بدل زاده13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1313043-1-1/

مهندسی عمران -مقاومت مصالح -1آقای اسمعیلی فلک15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1813075-1-1/

مهندسی شهرسازی -تاریخ شهرهای ایرانی  -اسالمی-آقای باقری15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1227003-1-1/

علوم سیاسی -جامعه شناسی سیاسی-آقای باالخانی عیسی لو15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

علوم ورزشی -تاریخ تربیت بدنی و ورزش-آقای تقی زاده15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

زیست شناسی سلولی و مولکولی -بیوشیمی متابولیسم-آقای جعفر اوغلی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

11:30-13:00

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

علوم سیاسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

آقای تقی زاده

علوم ورزشی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1215461-1-1/

آقای جعفر

زیست شناسی

اوغلی

سلولی و مولکولی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1112480-1-1/

عیسی لو

آقای جمالی
شکرآب

13:30-15:00

مهندسی
مکانیک گرایش
حرارت و سیاالت

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1315021-01-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -مکانیک سیاالت -1آقای جمالی شکرآب15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

 1315021مکانیک سیاالت 1

1813061

1319136

1813038

1223247

1214034-2

ترسیم مقدماتی

ماشین های
الکتریکی 2

حقوق و قوانین
شهری

حقوق تجارت ()4
ورشکستگی

حسابداری
صنعتی 2

389665

آقای جمالی
شکرآب

مهندسی
مکانیک گرایش
حرارت و سیاالت

آقای حسین

مهندسی

زاده

شهرسازی

473635

آقای داننده

مهندسی برق

411476

آقای دلیر

525110

507658

390635

آقای رضی نژاد
مقدم

آقای رفیعی
آتشگاه

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

مهندسی
شهرسازی

حقوق

حسابداری

http://10.116.5.155/d1813061-1-1/

مهندسی شهرسازی -ترسیم مقدماتی-آقای حسین زاده15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1319136-1-1/

مهندسی برق -ماشین های الکتریکی -2آقای داننده 15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1813038-1-1/

مهندسی شهرسازی -حقوق و قوانین شهری-آقای دلیر15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1223247-1-1/

حقوق -حقوق تجارت ( )4ورشکستگی-آقای رضی نژاد مقدم15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1214034-2-1/

حسابداری -حسابداری صنعتی -2آقای رفیعی آتشگاه15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

حقوق مدنی
1223047

6عقودمعین

455111

آقای ستوده

http://10.116.5.155/d1315021-01-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -مکانیک سیاالت -1آقای جمالی شکرآب15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1223047-1-1/

حقوق -حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف )-آقای ستوده15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

قسمت (الف )

1111094

1223024

معادالت
دیفرانسیل

حقوق جزای
عمومی 2

388278

388878

آقای صفار

مهندسی

اردبیلی

کامپیوتر

آقای غفاری

حقوق

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

http://10.116.5.155/d1111094-1-1/

مهندسی کامپیوتر -معادالت دیفرانسیل-آقای صفار اردبیلی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1223024-1-1/

حقوق -حقوق جزای عمومی -2آقای غفاری15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1213281

1322005

1220889

زبان تخصصی
قسمت اول

تحلیل و طراحی
سیستمها

ارزشهای دفاع
مقدس

430357

519251

519099

آقای نوروزی

زبان و ادبیات

داود خانی

فارسی

خانم انصاری
فرد

خانم بدرزاده

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

مهندسی
کامپیوتر گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

 1217213روانشناسی و نقد

471011

http://10.116.5.155/d1322005-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -تحلیل و طراحی سیستمها-خانم انصاری فرد15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

نرم افزار

جغرافیا

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

تاریخ و مکاتب در
خانم ضیغمی

http://10.116.5.155/d1213281-1-1/

زبان و ادبیات فارسی -زبان تخصصی قسمت اول-آقای نوروزی داود خانی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

روانشناسی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1220889-1-1/

http://10.116.5.155/d1217213-1-1/

جغرافیا -ارزشهای دفاع مقدس-خانم بدرزاده15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

روانشناسی -تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن-خانم ضیغمی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

آن

1112044

13130432

زیست شناسی
انگلها

مقاومت مصالح 1

389580

473780

مبانی و اصول
1211610

برنامه ریزی

516140

آموزشی

1315140

انتقال حرارت 1

389665

1218883

زبان دوم

396296

خانم میر بدل

زیست شناسی

زاده

گرایش عمومی

آقای اسمعیلی
فلک

آقای جعفری
گللو

آقای جمالی
شکرآب

آقای حسینی

مهندسی عمران

علوم تربیتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

13:30-15:00

15:15-16:45

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

مهندسی
مکانیک گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1112044-1-1/

زیست شناسی گرایش عمومی -زیست شناسی انگلها-خانم میر بدل زاده15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1313043-2-1/

مهندسی عمران -مقاومت مصالح -1آقای اسمعیلی فلک16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1211610-1-1/

http://10.116.5.155/d1315140-01-1/

علوم تربیتی -مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی-آقای جعفری گللو16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -انتقال حرارت -1آقای جمالی شکرآب16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حرارت و سیاالت

گردشگری

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1218883-1-1/

گردشگری -زبان دوم-آقای حسینی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1211693

1214034

آموزش هنر

حسابداری
صنعتی 3

520764

390635

آقای رضائی
گرمه چشمه

آقای رفیعی
آتشگاه

علوم تربیتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1211693-1-1/

علوم تربیتی -آموزش هنر-آقای رضائی گرمه چشمه16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حسابداری

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1214034-1-1/

حسابداری -حسابداری صنعتی -3آقای رفیعی آتشگاه16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی
 1322018مبانی رایانش امن

490322

آقای زارعی

455111

آقای ستوده

کامپیوتر گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1322018-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -مبانی رایانش امن-آقای زارعی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

نرم افزار

1223032

حقوق مدنی
3کلیات قراردادها

روانشناسی و

مبانی نظری و
 1217365کاربرد آزمونهای

429992

روانی

1223225

1223232

1212053

1212448

حقوق جزای
عمومی 1

حقوق اساسی 2

ساخت زبان
فارسی

ادبیات پایداری

حقوق

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1223032-1-1/

حقوق -حقوق مدنی 3کلیات قراردادها-آقای ستوده16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

آقای عطادخت آموزش کودکان
حاجی سیفلو

استثنایی(عقب

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1217365-1-1/

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی) -مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی-آقای عطادخت حاجی سیفلو-
۱۳۹۹-۰۱-۱۹-۱5:۱5-۱6:45

مانده ذهنی)

http://10.116.5.155/d1223225-1-1/

حقوق -حقوق جزای عمومی -1آقای غفاری16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

http://10.116.5.155/d1223232-1-1/

حقوق -حقوق اساسی -2آقای محمدی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مترجمی زبان انگلیسی -ساخت زبان فارسی-آقای نوروزی داود خانی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مترجمی زبان انگلیسی -ادبیات پایداری-خانم حسینیان16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

388878

آقای غفاری

حقوق

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

455121

آقای محمدی

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

آقای نوروزی

مترجمی زبان

داود خانی

انگلیسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1212053-1-1/

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1212448-1-1/

430357

386455

خانم حسینیان

مترجمی زبان
انگلیسی

1214103

روانشناسی
عمومی

471011

خانم ضیغمی

حسابداری

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

آموزش تفکر به
1211618

کودکان و

453942

خانم ملکی

علوم تربیتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1214103-1-1/

http://10.116.5.155/d1211618-1-1/

حسابداری -روانشناسی عمومی-خانم ضیغمی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

علوم تربیتی -آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان-خانم ملکی 16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

نوجوانان

1227002

1112022

مبانی جامعه
شناسی عمومی

زیست شناسی
پرتوی

 1315020مقاومت مصالح 2

1211617

1223043

1223256

مبانی و اصول
مدیریت آموزشی

آیین دادرسی
کیفری 1

قواعدفقه ()1
مدنی

388564

دکتر عالئی

428131

آقای اسدی

473780

آقای اسمعیلی
فلک

آقای جعفری

علوم سیاسی

زیست شناسی
گرایش عمومی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1227002-1-1/

علوم سیاسی -مبانی جامعه شناسی عمومی-دکتر عالئی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1112022-1-1/

زیست شناسی گرایش عمومی -زیست شناسی پرتوی-آقای اسدی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

مهندسی
مکانیک گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1315020-01-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -مقاومت مصالح -2آقای اسمعیلی فلک18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حرارت و سیاالت

علوم تربیتی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1211617-1-1/

علوم تربیتی -مبانی و اصول مدیریت آموزشی-آقای جعفری گللو18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

410224

آقای شیرپور

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223043-1-1/

حقوق -آیین دادرسی کیفری -1آقای شیرپور18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

488172

آقای صفری

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223256-1-1/

حقوق -قواعدفقه ( )1مدنی-آقای صفری18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

482979

آقای علیزاده

516140

گللو

روانشناسی و
1217367

آشنایی با اصول
ژنتیک

آموزش کودکان
استثنایی(عقب
مانده ذهنی)

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1217367-1-1/

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی) -آشنایی با اصول ژنتیک-آقای علیزاده18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1322014

1223026

1223012

ریزپردازنده و
زبان اسمبلی

آیین دادرسی
مدنی 1

حقوق بین الملل
عمومی 2

مهندسی
389599

آقای غالمی نیا کامپیوتر گرایش

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۱۹

http://10.116.5.155/d1322014-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -ریزپردازنده و زبان اسمبلی-آقای غالمی نیا18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

نرم افزار

456365

آقای کوهی

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223026-1-1/

حقوق -آیین دادرسی مدنی -1آقای کوهی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

455121

آقای محمدی

علوم سیاسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223012-1-1/

علوم سیاسی -حقوق بین الملل عمومی -2آقای محمدی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223230-1-1/

حقوق -اصول فقه -1آقای واحدی زاده18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

حقوق

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1223062-1-1/

حقوق -حقوق تطبیقی-خانم اصالنی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

1223230

اصول فقه 1

458707

1223062

حقوق تطبیقی

525108

آقای واحدی
زاده

خانم اصالنی

تاریخ ادبیات
1213279

فارسی  ( 2ازآغاز
دوره سلجوقیان تا

386455

خانم حسینیان

زبان و ادبیات
فارسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1213279-1-1/

زبان و ادبیات فارسی -تاریخ ادبیات فارسی  ( 2ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)-خانم حسینیان18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

دوره مغول)

 1319163الکترونیک آنالوگ

1217245

علوم اعصاب
شناختی

503092

426959

خانم رضائی
ارپاتپه

خانم فرجی

مهندسی برق -
گرایش

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1319163-1-1/

مهندسی برق  -گرایش الکترونیک -الکترونیک آنالوگ-خانم رضائی ارپاتپه18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

الکترونیک

روانشناسی

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

17:00-18:30

http://10.116.5.155/d1217245-1-1/

روانشناسی -علوم اعصاب شناختی-خانم فرجی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۱۹-

