کد درس

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313056-1-1/

مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست-آقای سرپرست سادات-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1315026-1-1/

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1218467-1-1/

مدیریت دولتی -مساله یابی و حل مساله-آقای محمدی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229128-1-1/

جغرافیا -فرهنگ وتمدن اسالم و ایران-آقای موسوی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217366-1-1/

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی) -آمار استنباطی (پیشرفته)-

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217261-1-1/

روانشناسی -شیوه های اصالح و تغییر رفتار-خانم عینی09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

http://10.116.5.155/d1211612-1-1/

علوم تربیتی -روان شناسی رشد-خانم فالح09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مدیریت صنعتی -احکام کسب و کار-آقای اسکندرپور11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مهندسی عمران -مبانی  GISدر مهندسی عمران-آقای جهانی-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

کد استاد

استاد

رشته

525829

آقای سرپرست سادات

مهندسی عمران

507251

آقای عباسزاده

393507

آقای محمدی

مدیریت دولتی

407824

آقای موسوی

جغرافیا

443532

خانم پورمحسنی کلوری

506334

خانم عینی

روانشناسی

1211612

روان شناسی رشد

513728

خانم فالح

علوم تربیتی

08:00-09:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

1218442

احکام کسب و کار

391489

آقای اسکندرپور

مدیریت صنعتی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d12184421-1-1/

419629

آقای جهانی

مهندسی عمران

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313125-1-1/

1112039

فیزیولوژی گیاهی 2

399104

آقای حکم علی پور

زیست شناسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1112039-1-1/

زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی -2آقای حکم علی پور11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1313107

راهسازی

496406

آقای حمداله زاده

مهندسی عمران

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313107-1-1/

مهندسی عمران -راهسازی-آقای حمداله زاده11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1313056

1315026

1218467

1229128

1217366

1217261

1313125

درس

ج

url

توضیحات

مهندسی محیط
زیست

طراحی اجزا 1

مساله یابی و حل
مساله

فرهنگ وتمدن
اسالم و ایران

آمار استنباطی
(پیشرفته)

شیوه های اصالح و
تغییر رفتار

مبانی  GISدر
مهندسی عمران

مهندسی مکانیک گرایش حرارت
و سیاالت

روانشناسی و آموزش کودکان
استثنایی(عقب مانده ذهنی)

ل

تاریخ

ساعت

08:00-09:30

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -طراحی اجزا -1آقای عباسزاده-۱۳۹۹-۰۱-
۲۰-۰8:۰۰-۰۹:۳۰

خانم پورمحسنی کلوری09:30-08:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

11:15

1813027

مسکن

398137

آقای درویشی

مهندسی شهرسازی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1813027-1-1/

مهندسی شهرسازی -مسکن-آقای درویشی 11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1122013

ارزیابی کاروزمان

450807

آقای عطائی

مهند سی صنایع

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1122013-1-1/

مهند سی صنایع -ارزیابی کاروزمان-آقای عطائی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

379072

آقای عظیمیان

مترجمی زبان انگلیسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212088-1-1/

388564

آقای عالئی

پژوهشگری اجتماعی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1222005-1-1/

1212088

1222005

روش تدریس زبان
انگلیسی

مبانی مردم شناسی

اصول و مبانی
1218445

مدیریت از دیدگاه

393507

آقای محمدی

مدیریت بازرگانی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1218445-1-1/

اسالم
فرهنگ وتمدن

مترجمی زبان انگلیسی -روش تدریس زبان انگلیسی-آقای عظیمیان-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
09:45-11:15

پژوهشگری اجتماعی -مبانی مردم شناسی-آقای عالئی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مدیریت بازرگانی -اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم-آقای محمدی-۱۳۹۹-۰۱-
۲۰-۰۹:45-۱۱:۱5

407824

آقای موسوی

جغرافیا

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229128-1-2/

جغرافیا -فرهنگ وتمدن اسالم و ایران-آقای موسوی11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

435828

آقای میرباقری هیر

حسابداری

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1221012-1-1/

حسابداری -اقتصادکالن-آقای میرباقری هیر11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

399551

آقای نصرتی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1115080-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -اصول طراحی کامپایلر-آقای نصرتی-۱۳۹۹-۰۱-

389635

خانم خلخالی

مترجمی زبان انگلیسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d12124371-1/

1212419

دستور انگلیسی پایه

398131

خانم دهقانی

مترجمی زبان انگلیسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d12124191-1/

1212425

مبانی زبانشناسی

419350

خانم شعبانی میناباد

مترجمی زبان انگلیسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d12124251-1/

1217216

روانشناسی تحولی1

513728

خانم فالح

روانشناسی

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217216-1-1/

1229128-2

1221012

1115080

1212437

اسالم و ایران

اقتصادکالن

اصول طراحی
کامپایلر

آشنایی با شعر
انگلیسی

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم
افزار

۲۰-۰۹:45-۱۱:۱5

مترجمی زبان انگلیسی -آشنایی با شعر انگلیسی-خانم خلخالی-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
11:15

مترجمی زبان انگلیسی -دستور انگلیسی پایه-خانم دهقانی-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
11:15

مترجمی زبان انگلیسی -مبانی زبانشناسی-خانم شعبانی میناباد-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
11:15

روانشناسی -روانشناسی تحولی-1خانم فالح11:15-09:45-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1112548

ایمنی زیستی

389580

1212425

مبانی زبانشناسی

419350

روش تحقیق

خانم میر بدل زاده

مالحت شعبانی میناباد

زیست شناسی سلولی و مولکولی

مترجمی زبان انگلیسی 10

09:45-11:15 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

۱۳۹۹-۰۱-۲۰

09:45-11:15

http://10.116.5.155/d1112548-1-1/

http://10.116.5.155/d1212425-1-1/

زیست شناسی سلولی و مولکولی -ایمنی زیستی-خانم میر بدل زاده-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
09:45-11:15

مترجمی زبان انگلیسی  -10مبانی زبانشناسی-مالحت شعبانی میناباد
۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۰۹:45-۱۱:۱5-

مدیریت بازرگانی -روش تحقیق درمدیریت-آقای اسکندرپور-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

391489

آقای اسکندرپور

مدیریت بازرگانی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1218121-1-1/

419214

آقای اسالم نژاد

مهندسی کامپیوتر

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1322091-1-1/

1411053

اکولوژی عمومی

389786

آقای پناهیان کیوی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1411053-1-1/

1112155

ژنتیک

388852

آقای جعفر اوغلی

علوم دامی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1112155-01-1/

علوم دامی -ژنتیک-آقای جعفر اوغلی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

399104

آقای حکم علی پور

زیست شناسی سلولی و مولکولی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1112522-1-1/

زیست شناسی سلولی و مولکولی -مبانی فیزیولوژی گیاهی -آقای حکم علی پور-۱۳۹۹-

398137

آقای درویشی

مهندسی شهرسازی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1813063-1-1/

1411322

رسم فنی

507251

آقای عباسزاده

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1411322-01-1/

1221013

مبانی علم اقتصاد

390399

آقای عبدی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1221013-1-1/

علوم سیاسی -مبانی علم اقتصاد-آقای عبدی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

450807

آقای عطائی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1314054-1-1/

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت -مدیریت و کنترل پروژه-آقای عطائی-

379072

آقای عظیمیان

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212084-1-1/

1218121

1322091

1112522

1813063

1314054

1212084

درمدیریت

ساختمان داده ها و
الگوریتم ها

مبانی فیزیولوژی
گیاهی

مبانی و روش های
برنامه ریزی شهری

مدیریت و کنترل
پروژه

بررسی آثارترجمه
شده اسالمی 2

مهندسی منابع طبیعی -محیط
زیست

علوم و مهندسی صنایع غذایی
(کشاورزی)

علوم سیاسی

مهندسی مکانیک گرایش حرارت
و سیاالت

مترجمی زبان انگلیسی

13:00

مهندسی کامپیوتر -ساختمان داده ها و الگوریتم ها -آقای اسالم نژاد-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
11:30-13:00

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست -اکولوژی عمومی-آقای پناهیان کیوی-۱۳۹۹-
۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

مهندسی شهرسازی -مبانی و روش های برنامه ریزی شهری-آقای درویشی -۱۳۹۹-۰۱-
۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) -رسم فنی-آقای عباسزاده-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
11:30-13:00

۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

مترجمی زبان انگلیسی -بررسی آثارترجمه شده اسالمی -2آقای عظیمیان-۱۳۹۹-۰۱-
۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

1222024

1218440

1229128-3

مبانی تاریخ
اجتماعی ایران

روانشناسی سازمانی

فرهنگ وتمدن
اسالم و ایران

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم

388564

آقای عالئی

393507

آقای محمدی

مدیریت بازرگانی

407824

آقای موسوی

جغرافیا

اجتماعی )

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1222024-1-1/

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1218440-1-1/

مدیریت بازرگانی -روانشناسی سازمانی-آقای محمدی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229128-3-1/

جغرافیا -فرهنگ وتمدن اسالم و ایران-آقای موسوی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مالیه عمومی و
1214155

تنظیم خط مشی

435828

آقای میرباقری هیر

حسابداری

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) -مبانی تاریخ اجتماعی ایران-آقای عالئی-

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1214155-1-1/

مالی دولت

۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

حسابداری -مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت-آقای میرباقری هیر-۱۳۹۹-
۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

1115142

طراحی الگوریتمها

399551

آقای نصرتی

مهندسی کامپیوتر

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1115142-1-1/

مهندسی کامپیوتر -طراحی الگوریتمها-آقای نصرتی13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1212089

ترجمه متون سیاسی

398131

خانم دهقانی

مترجمی زبان انگلیسی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212089-1-1/

مترجمی زبان انگلیسی -ترجمه متون سیاسی-خانم دهقانی-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

513728

خانم فالح

روانشناسی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217242-1-1/

روانشناسی -اصول روانشناسی بالینی-خانم فالح13:00-11:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

389580

خانم میر بدل زاده

زیست شناسی سلولی و مولکولی

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1112465-1-1/

زیست شناسی سلولی و مولکولی -مبانی فیزیولوژی جانوری-خانم میر بدل زاده-۱۳۹۹-

1217242

1112465

اصول روانشناسی
بالینی

مبانی فیزیولوژی
جانوری
خواندن انگلیسی

مالحت شعبانی میناباد

13:00

۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
مترجمی زبان انگلیسی  -10خواندن انگلیسی پیشرفته

مترجمی زبان انگلیسی 10

11:30-13:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212421-1-1/

مهندسی برق

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1319131-1-1/

مهندسی برق -الکترونیک -1آقای داننده 15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1813063-2-1/

مهندسی شهرسازی -مبانی و روش های برنامه ریزی شهری-آقای درویشی -۱۳۹۹-۰۱-

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313045-01-1/

1212421

پیشرفته

419350

1319131

الکترونیک 1

473635

آقای داننده

398137

آقای درویشی

مهندسی شهرسازی

507276

آقای ضرغام ایناللو

مهندسی عمران

مالحت شعبانی میناباد۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱۱:۳۰-۱۳:۰۰-

1813063-2

1313045

مبانی و روش های
برنامه ریزی شهری

طراحی معماری و
شهرسازی

۲۰-۱۳:۳۰-۱5:۰۰

مهندسی عمران -طراحی معماری و شهرسازی-آقای ضرغام ایناللو-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
13:30-15:00

1117089

آمارواحتماالت

389523

آقای ظهری

حسابداری

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1117089-1-1/

حسابداری -آمارواحتماالت-آقای ظهری15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1122025

اصول شبیه سازی

450807

آقای عطائی

مهند سی صنایع

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1122025-1-1/

مهند سی صنایع -اصول شبیه سازی-آقای عطائی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

388564

آقای عالئی

علوم ورزشی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1215472-1-1/

علوم ورزشی -مقدمات جامعه شناسی ورزشی-آقای عالئی-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1215472

مقدمات جامعه
شناسی ورزشی

15:00

تاریخ روابطخارجی
1229006

ایران
ازشهریور1320تا13

407824

آقای موسوی

علوم سیاسی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229006-1-1/

علوم سیاسی -تاریخ روابطخارجی ایران ازشهریور1320تا-1357آقای موسوی-۱۳۹۹-
۰۱-۲۰-۱۳:۳۰-۱5:۰۰

57
1117008

1217229

1211689

1212065

1115270

1215487

1214025

1313038

روشهای آماری
پیشرفته

روانشناسی
فیزیولوژیک

روش تدریس علوم
تجربی و اجتماعی

مقاله نویسی

کاربرد کامپیوتر در
مدیریت

اصول برنامه ریزی
آموزش تربیت بدنی

حسابداری پیشرفته
1

استاتیک

رو انشناسی -روشهای آماری پیشرفته-خانم پورمحسنی کلوری-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

443532

خانم پورمحسنی کلوری

رو انشناسی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1117008-1-1/

526586

خانم شهبازی

روانشناسی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217229-1-1/

روانشناسی -روانشناسی فیزیولوژیک-خانم شهبازی15:00-13:30-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

453942

خانم ملکی

علوم تربیتی

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1211689-1-1/

علوم تربیتی -روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-خانم ملکی -۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مترجمی زبان انگلیسی 10

13:30-15:00 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212065-1-1/

369016

آقای ابراهیم خلیلی

مدیریت دولتی

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1115270-1-1/

490866

آقای ایمان زاده

علوم ورزشی

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1215487-1-1/

396298

آقای دیندار حور

حسابداری

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1214025-1-1/

حسابداری -حسابداری پیشرفته -1آقای دیندار حور16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

525829

آقای سرپرست سادات

مهندسی عمران

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313038-1-1/

مهندسی عمران -استاتیک-آقای سرپرست سادات16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

419350

مالحت شعبانی میناباد

15:00

13:30-15:00

مترجمی زبان انگلیسی  -10مقاله نویسی-مالحت شعبانی میناباد
۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱۳:۳۰-۱5:۰۰-

مدیریت دولتی -کاربرد کامپیوتر در مدیریت-آقای ابراهیم خلیلی-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
15:15-16:45

علوم ورزشی -اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی-آقای ایمان زاده-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
15:15-16:45

اصول مدیریت و
1322016

برنامه ریزی
راهبردی فناوری

523094

آقای عباس زاده

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری
اطالعات

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1322016-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات -اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
فناوری اطالعات-آقای عباس زاده16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

اطالعات
1211695

1211609

روش تدریس
ریاضیات

مدیریت عمومی

453945

آقای علی پور

علوم تربیتی

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1211695-1-1/

علوم تربیتی -روش تدریس ریاضیات-آقای علی پور16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

398571

آقای مشکی

علوم تربیتی

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1211609-1-1/

علوم تربیتی -مدیریت عمومی-آقای مشکی16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

تاریخ روابطخارجی
1229006-2

ایران
ازشهریور1320تا13

407824

آقای موسوی

علوم سیاسی

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229006-1-2/

علوم سیاسی -تاریخ روابطخارجی ایران ازشهریور1320تا-1357آقای موسوی-۱۳۹۹-
۰۱-۲۰-۱5:۱5-۱6:45

57
1322059

مباحث ویژه 2

389609

آقای نژاد ستاری

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم
افزار

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1322059-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -مباحث ویژه -2آقای نژاد ستاری-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
15:15-16:45

حقوق جزای
1223251

اختصاصی( )2جرایم
علیه مصالح عمومی

428079

آقای نظری خانقاه

حقوق

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1223251-1-1/

حقوق -حقوق جزای اختصاصی( )2جرایم علیه مصالح عمومی کشور-آقای نظری خانقاه-
۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱5:۱5-۱6:45

کشور
1217074

1214438

روشهای تحقیق
پیشرفته

تحلیل مقابله ای ساخت
فارسی و انگلیسی

443532

419350

خانم پورمحسنی کلوری

مالحت شعبانی میناباد

روانشناسی و آموزش کودکان
استثنایی(عقب مانده ذهنی)

زبانشناسی و زبانهای خارجی 12

15:15-16:45 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

۱۳۹۹-۰۱-۲۰

15:15-16:45

http://10.116.5.155/d1217074-1-1-0/

http://10.116.5.155/d1214438-1-1/

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی) -روشهای تحقیق پیشرفته-
خانم پورمحسنی کلوری16:45-15:15-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
زبانشناسی و زبانهای خارجی  -12تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی-مالحت
شعبانی میناباد
۱۳۹۹-۰۱-۲۰-۱5:۱5-۱6:45-

کاربردکامپیوتردرح

حسابداری -کاربردکامپیوتردرحسابداری-آقای ابراهیم خلیلی-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

369016

آقای ابراهیم خلیلی

حسابداری

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1115012-1-1/

1217221

روانشناسی یادگیری

487097

آقای آدمیت بایرامبدن

روانشناسی

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1217221-1-1/

روانشناسی -روانشناسی یادگیری-آقای آدمیت بایرامبدن18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

1313038-2

استاتیک

525829

آقای سرپرست سادات

مهندسی عمران

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313038-1-2/

مهندسی عمران -استاتیک-آقای سرپرست سادات18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

450807

آقای عطائی

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1322011-1-1/

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات -مدیریت پروژه های فناوری اطالعات-آقای

1115012

1322011

سابداری

مدیریت پروژه های
فناوری اطالعات

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری
اطالعات

18:30

عطائی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

مبانی جامعه
1222001

شناسی -مفاهیم

388564

آقای عالئی

جامعه شناسی

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1222001-1-1/

اساسی 1

1313055

1211631

هیدرولیک و
آزمایشگاه

تربیت اخالقی

جامعه شناسی -مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی -1آقای عالئی-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
17:00-18:30

495908

آقای فیضی

مهندسی عمران

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1313055-1-1/

مهندسی عمران -هیدرولیک و آزمایشگاه-آقای فیضی 18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

396294

آقای موسوی

علوم تربیتی

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1211631-1-1/

علوم تربیتی -تربیت اخالقی-آقای موسوی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

قرائت و ترجمه
1229205

متون تخصصی و
تاریخی به زبان

407824

آقای موسوی

تاریخ گرایش مطالعات آسیای
مرکزی و قفقاز

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1229205-1-1/

تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز -قرائت و ترجمه متون تخصصی و تاریخی
به زبان روسی-آقای موسوی18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

روسی
1212353

1114021

متون حقوقی
()4حقوق بین الملل

شیمی فیزیک 2

428079

آقای نظری خانقاه

حقوق

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1212353-1-1/

403832

خانم ترکپور

شیمی گرایش محض

17:00-18:30 ۱۳۹۹-۰۱-۲۰

http://10.116.5.155/d1114021-1-1/

حقوق -متون حقوقی ()4حقوق بین الملل-آقای نظری خانقاه-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-
18:30

شیمی گرایش محض -شیمی فیزیک -2خانم ترکپور18:30-17:00-۱۳۹۹-۰۱-۲۰-

