
نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(15انکس )سرويس اطالعات هوانوردي  110009 روح اهلل  صالحي 105

 ؛ 11:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

(TWR)برج کنترل  110010 شهرام  اميني برج

 ؛ 17:30 تا 13:30سه شنبه 

 

(ACC)کنترل منطقه اي  110012 قاسم  شيخي 119

 ؛ 17:30 تا 13:30يکشنبه 

 

(ACC)کنترل منطقه اي  110012 قاسم  شيخي 119

 ؛ 17:30 تا 13:30سه شنبه 

 

( 14انکس  )فرودگاهها  110013 حميد  نقوي 105

 ؛ 16:30 تا 13:30يکشنبه 

 

(TWR)سيميوالتور برج کنترل 110038 رمضان پور  . برج

 ؛ 17:30 تا 13:30يکشنبه 

 

(APP)سيميوالتور کنترل تقرب  110039 سيدمحمد  صدقي تبار 114

 ؛ 17:30 تا 13:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(APP)سيميوالتور کنترل تقرب  110039 سيدمحمد  صدقي تبار 114

 ؛ 17:30 تا 13:30يکشنبه 

 

(1)کارآموزي  110052 .  . ***

(8انکس )صالحيت پرواز هواپيما 112029 موسي  زکي 116

 ؛ 10:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

(8انکس )صالحيت پرواز هواپيما 112029 موسي  زکي 116

 ؛ 12:30 تا 10:30چهارشنبه 

 

(6انکس )عمليات پرواز  112059 117   ضيائي گروي

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

(6انکس )عمليات پرواز  112059 117   ضيائي گروي

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

طراحي دستورالعملهاي پرواز 112060 سعادت پور  . 119

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 

(1)تئوري و کد هواشناسي  112085 حسين  اردکاني 119

 ؛ 12:30 تا 08:30يکشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)هواشناسي  112089 حسين  اردکاني 119

 ؛ 12:30 تا 08:30سه شنبه 

 

زبان تخصصي هوانوردي 112090 امير  قهرماني 208

 ؛ 11:30 تا 08:30سه شنبه 

 

ناوبري هوايي 112092 جواد  پرستاري 214

 ؛ 16:30 تا 13:30يکشنبه 

 

ناوبري راديويي 112093 اسماعيل  فرج زاده 106

 ؛ 17:30 تا 15:30چهارشنبه 

 

آماده سازي ونظارت پروازي 112095 احمد  زنده دل جاويد 112

 ؛ 11:00 تا 08:00دوشنبه 

 

آالت دقيق هواپيما 112105 محمد علي  نيازمند 112

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 

اصول رادار و اتوماسين 112108 جليل  شکرپور 117

 ؛ 10:30 تا 08:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

اصول رادار و اتوماسين 112108 جليل  شکرپور 117

 ؛ 12:30 تا 10:30چهارشنبه 

 

دستورالعمل کنترل هواپيما با رادار 112117 علي  عرفانيان 213

 ؛ 12:00 تا 09:00سه شنبه 

 

حمل و نقل ايمن کاالهاي خطرناک 112119 علي  کجباف 112

 ؛ 13:00 تا 11:00دوشنبه 

 

رفتار سازماني در واحدهاي مراقبت پرواز 112125 ابراهيم  مرادي 214

 ؛ 18:30 تا 16:30دوشنبه 

 

کارگاه عمومي 210002 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 20:30 تا 18:30چهارشنبه 

 

کارگاه عمومي 210002 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

کارگاه عمومي 210002 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 18:30 تا 16:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

کارگاه عمومي 210002 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

استاتيک 210003 محمدرضا  فتح الهي 212

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

ابزارهواپيمايي 210007 حسن  اميني چهرق کارگاه

 ؛ 10:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

علم مواد 210008 سيدعبدالمجيد  خادم 106

 ؛ 20:30 تا 17:30يکشنبه 

 

علم مواد 210008 سيدعبدالمجيد  خادم 112

 ؛ 20:30 تا 17:30شنبه 

 

مقررات و ايمني هواپيمايي 210009 احمد  مظفري 117

 ؛ 18:30 تا 16:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)مقاومت مصالح  210067 اردوان  کريم زاده 106

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(2)مقاومت مصالح  210067 اردوان  کريم زاده 106

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

سيستمهاي هواپيما 212015 محمدرضا  فتح الهي 212

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

مکانيک سياالت 212032 حميدرضا  فرخيان 103

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

مکانيک سياالت 212032 حميدرضا  فرخيان 103

 ؛ 19:30 تا 17:30يکشنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30سه شنبه 

 

پروژه تخصصي 212045 ***

انتقال حرارت 212082 عبداهلل  اسدالهي 113

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

ارتعاشات مکانيکي 212083 محمد علي  نيازمند 112

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 

ارتعاشات مکانيکي 212083 اردوان  کريم زاده 106

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

کنترل اتوماتيک 212085 محمد علي  نيازمند 112

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

کارآموزي 212127 ***

(1)آز مقاومت مصالح  212135 قاسم  رست 103

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 

(1)آز مقاومت مصالح  212135 قاسم  رست 103

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

(1)آيروديناميک 212146 محمد علي  نيازمند 112

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

ديناميک مهندسي 212149 سيدمهرداد  طباطبائي بفرويي 119

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

 ؛ 18:30 تا 16:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)ترموديناميک  212151 علي  گل نژاد 113

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

(2)ترموديناميک  212151 علي  گل نژاد 113

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

(1)مقاومت مصالح 212170 قاسم  رست 103

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 

1تکنولوژي موتور جت  212172 عبداهلل  اسدالهي 113

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

مباني الکترونيک 212177 حسين  قنبري 214

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

کارگاه سيستم هاي آالت دقيق هواپيما 212178 محمدرضا  خان محمد نيماوري کارگاه

 ؛ 12:30 تا 09:30دوشنبه 

 

مقررات هواپيمايي 212179 احمد  مظفري 117

 ؛ 19:30 تا 17:30يکشنبه 

 

مقررات هواپيمايي 212179 احمد  مظفري 117

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

مباني مدار منطقي و سيستم هاي کامپيوتري هواپيما 212181 فرهاد  حنفيان 116

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 

مباني مدار منطقي و سيستم هاي کامپيوتري هواپيما 212181 فرهاد  حنفيان 117

 ؛ 13:30 تا 10:30سه شنبه 

 

کارگاه تکنولوژي موتور جت 212182 محمدرضا  خان محمد نيماوري کارگاه

 ؛ 12:30 تا 09:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

کارگاه ورقکاري و ابزار شناسي 212184 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 20:30 تا 17:30شنبه 

 

کارگاه ورقکاري و ابزار شناسي 212184 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 

کارگاه ورقکاري و ابزار شناسي 212184 احمد  بيجاد کارگاه

 ؛ 12:30 تا 09:30چهارشنبه 

 

کارگاه جوشکاري و تراشکاري 212185 ميالد   عبد المالکي,حسين  حق سيرت کارگاه

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 

کارگاه سيستم هاي الکتريکي هواپيما 212186 سيد مهدي  ميرحسيني کارگاه

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 

کارگاه سيستم هاي الکتريکي هواپيما 212186 سيد مهدي  ميرحسيني کارگاه

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 

سيستم هاي آالت دقيق هواپيما 212187 محمد علي  نيازمند 112

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

عوامل انساني 212188 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 19:30 تا 17:30سه شنبه 

 

عوامل انساني 212188 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

عوامل انساني 212188 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

عوامل انساني 212188 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

1ترموديناميک  212189 علي  گل نژاد 113

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

سرويس اطالعات پرواز 312063 محمدرضا  محمديان 105

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 

2کارموزي  312087 ***



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

اصول سيستم هاي مخابراتي  312088 فرهاد  حنفيان 117

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

(1)مدارهاي الکتريکي  320007 فرهاد  مظلومي 208

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 

(1)الکترونيک  320012 سيد محمد  رشتيان 208

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

(1)الکترونيک  320012 سيد محمد  رشتيان 208

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)الکترونيک  322014 سعيد  فرهنگي 215

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

الکترومغناطيس 322036 فرهاد  مظلومي 208

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

سيستمهاي کنترل خطي 322039 جواد  پرستاري 212

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

(3)الکترونيک  322044 سيد محمد  رشتيان 208

 ؛ 10:30 تا 08:30شنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

آز مدارهاي الکتريکي 322097 سعيد  فرهنگي 215

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

آز مدارهاي الکتريکي 322097 سيداميرحسين  ميرغروي آزمايشگاه

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

آز مدارهاي الکتريکي 322097 سعيد  فرهنگي 215

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

آز مدارهاي الکتريکي 322097 الدن  اکبري آزمايشگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

2مدارهاي الکتريکي  322113 سعيد  فرهنگي 215

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 

2مدارهاي الکتريکي  322113 سعيد  فرهنگي 215

 ؛ 13:30 تا 10:30سه شنبه 

 

نقشه کشي مهندسي 322114 عليرضا  شکرزاده دميرچي 109

 ؛ 15:30 تا 12:30سه شنبه 

 

نقشه کشي مهندسي 322114 عليرضا  شکرزاده دميرچي 109

 ؛ 18:30 تا 15:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

نقشه کشي مهندسي 322114 عليرضا  شکرزاده دميرچي 109

 ؛ 15:30 تا 12:30دوشنبه 

 

نقشه کشي مهندسي 322114 عليرضا  شکرزاده دميرچي 109

 ؛ 20:30 تا 17:30شنبه 

 

نقشه کشي مهندسي 322114 .  . 109

 ؛ 20:30 تا 17:30شنبه 

 

آيروديناميک و مکانيک پرواز 322115 جواد  پرستاري 212

 ؛ 19:30 تا 17:30شنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

آيروديناميک و مکانيک پرواز 322115 جواد  پرستاري 212

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 

مقررات و دستورالعمل هاي الکترونيک هواپيمايي 322116 عليرضا  کوشکي 116

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

1سيستم هاي ديجيتال  322117 فرهاد  حنفيان 116

 ؛ 19:30 تا 17:30شنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

1آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 322118 سيداميرحسين  ميرغروي آزمايشگاه

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

1آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 322118 سيداميرحسين  ميرغروي آزمايشگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

الکتريک هواپيما 322119 الدن  اکبري 115

 ؛ 14:30 تا 11:30چهارشنبه 

 

الکتريک هواپيما 322119 الدن  اکبري 115

 ؛ 11:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

گارگاه الکتريک هواپيما 322120 رضا  ملکي خوش رفتار کارگاه

 ؛ 19:30 تا 16:30شنبه 

 

گارگاه الکتريک هواپيما 322120 رضا  ملکي خوش رفتار کارگاه

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

1ماشين الکتريکي  322121 احسان  زهره اي 104

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 

1ماشين الکتريکي  322121 احسان  زهره اي 104

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 

سيگنال ها سيستم ها 322122 اردوان  کريم زاده 106

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

سيگنال ها سيستم ها 322122 فرهاد  حنفيان 117

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

سيستم هاي اندازه گيري آالت دقيق هواپيما 322124 احسان  زهره اي 104

 ؛ 19:30 تا 16:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

خطوط انتقال و ميکروويو 322127 حسين  قنبري 214

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 

2سيستم هاي ديجيتال  322133 الدن  اکبري 115

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

2کارآموزي  322143 ***

علم مواد 332006 اردوان  کريم زاده 117

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 

علم مواد 332006 مهدي  شيران 115

 ؛ 20:30 تا 17:30يکشنبه 

 

آيروديناميک و اصول پرواز 332007 جواد  پرستاري 212

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

آيروديناميک و اصول پرواز 332007 جواد  پرستاري 212

 ؛ 19:30 تا 17:30شنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

سيستم هاي فرستنده و گيرنده هواپيما 332008 215 سجاد  ماليي

 ؛ 19:30 تا 15:30يکشنبه 

 

1زبان انگليسي  422019 اسماعيل  فرجي 105

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 

422020 3زبان انگليسي  احمد  اسالمي 106

 ؛ 20:30 تا 17:30شنبه 

 

 ؛ 20:30 تا 17:30دوشنبه 

 

2زبان انگليسي  422021 احمد  اسالمي 106

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

2زبان انگليسي  422021 اسماعيل  فرجي 105

 ؛ 13:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 13:30 تا 10:30دوشنبه 

 

2زبان انگليسي  422021 احمد  اسالمي 106

 ؛ 13:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 13:30 تا 10:30دوشنبه 

 

2زبان انگليسي  422021 آناهيتا  ياراحمدي 113

 ؛ 18:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 18:30 تا 15:30دوشنبه 

 

2زبان انگليسي  422021 ليال  اکرمي 105

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 13:30 تا 10:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

2زبان انگليسي  422021 آناهيتا  ياراحمدي 104

 ؛ 13:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 13:30 تا 10:30سه شنبه 

 

4زبان انگليسي  422022 ليال  اکرمي 115

 ؛ 13:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 13:30 تا 10:30دوشنبه 

 

4زبان انگليسي  422022 ليال  اکرمي 115

 ؛ 16:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 16:30 تا 13:30دوشنبه 

 

4زبان انگليسي  422022 ليال  اکرمي 115

 ؛ 19:30 تا 16:30شنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 16:30دوشنبه 

 

(1)معارف اسالمي  430001 محمدرضا   اديب زاده 112

 ؛ 15:30 تا 13:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(1)معارف اسالمي  430001 سيد جمال  صالحي 104

 ؛ 10:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

اخالق و تربيت اسالمي 430003 احمد  سامعي 106

 ؛ 12:30 تا 10:30چهارشنبه 

 

(2)معارف اسالمي  432002 سيد جمال  صالحي 104

 ؛ 18:30 تا 16:30چهارشنبه 

 

تاريخ اسالم 432004 محمد حسين  غروي 105

 ؛ 18:30 تا 16:30چهارشنبه 

 

انقالب اسالمي و ريشه هاي آن 432005 مسعود  خواست خدايي 112

 ؛ 17:30 تا 15:30چهارشنبه 

 

متون اسالمي 432006 محمدرضا   اديب زاده 112

 ؛ 12:30 تا 10:30چهارشنبه 

 

دانش خانواده و جمعيت 432007 سيد جمال  صالحي 104

 ؛ 16:30 تا 14:30چهارشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

دانش خانواده و جمعيت 432007 احمد  سامعي 106

 ؛ 10:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

فارسي عمومي 442003 مرتضي  کرمانشاهي 103

 ؛ 11:30 تا 08:30چهارشنبه 

 

فارسي عمومي 442003 مرتضي  کرمانشاهي 103

 ؛ 16:30 تا 13:30چهارشنبه 

 

معادالت ديفرانسيل 452006 سعيد  پارسافر 213

 ؛ 19:30 تا 17:30شنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30دوشنبه 

 

معادالت ديفرانسيل 452006 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

معادالت ديفرانسيل 452006 آريا  جمشيدي 213

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

معادالت ديفرانسيل 452006 محمد  خليلي گرکاني 116

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

آمار و احتماالت مهندسي 452007 محمد  خليلي گرکاني 116

 ؛ 19:30 تا 17:30يکشنبه 

 

 ؛ 19:30 تا 17:30سه شنبه 

 

آمار و احتماالت مهندسي 452007 آريا  جمشيدي 213

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

رياضي مهندسي 452014 آريا  جمشيدي 213

 ؛ 10:30 تا 08:30شنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

رياضي مهندسي 452014 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 10:30 تا 08:30شنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

(1)فيزيک  452019 محمود  نايبي ندوشن 215

 ؛ 10:30 تا 08:30شنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

(2)فيزيک  452020 حسين  قنبري 214

 ؛ 10:30 تا 08:30شنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)فيزيک  452020 سميه  کريمي 214

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(2)فيزيک  452020 محمود  نايبي ندوشن 215

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 

(2)فيزيک  452020 سميه  کريمي 214

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

(2)فيزيک  452020 محمود  نايبي ندوشن 215

 ؛ 15:30 تا 13:30شنبه 

 

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

(2)آز فيزيک  452021 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)آز فيزيک  452021 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

(2)آز فيزيک  452021 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

(2)آز فيزيک  452021 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

(2)آز فيزيک  452021 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

(1)آز فيزيک  452023 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(1)آز فيزيک  452023 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

(1)آز فيزيک  452023 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(1)آز فيزيک  452023 عطااللهي  . آزمايشگاه

 ؛ 15:30 تا 13:30سه شنبه 

 

(1)رياضي عمومي  452026 شکرابي  . 212

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(2)رياضي عمومي  452027 سعيد  پارسافر 213

 ؛ 17:30 تا 15:30شنبه 

 

 ؛ 17:30 تا 15:30دوشنبه 

 

(2)رياضي عمومي  452027 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

(2)رياضي عمومي  452027 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 12:30 تا 10:30شنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(2)رياضي عمومي  452027 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(2)رياضي عمومي  452027 شکرابي  . 212

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

محاسبات عددي 452053 غالمرضا  ياراحمدي 116

 ؛ 15:30 تا 13:30دوشنبه 

 

(1)تربيت بدني  460001 سالن

 ؛ 12:30 تا 10:30يکشنبه 

 

(1)تربيت بدني  460001 سالن

 ؛ 10:30 تا 08:30سه شنبه 

 

(1)تربيت بدني  460001 سالن

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

(1)تربيت بدني  460001 سالن

 ؛ 10:30 تا 08:30يکشنبه 

 

(1)تربيت بدني  460001 سالن

 ؛ 12:30 تا 10:30دوشنبه 

 

(2)تربيت بدني  462002 سالن

 ؛ 10:30 تا 08:30دوشنبه 

 

(2)تربيت بدني  462002 سالن

 ؛ 12:30 تا 10:30سه شنبه 

 

عوامل انساني 462006 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 17:30 تا 15:30يکشنبه 

 

عوامل انساني 462006 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 17:30 تا 15:30سه شنبه 

 

عوامل انساني 462006 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 19:30 تا 17:30سه شنبه 

 



نام  استاد  کد درس نام درس شماره کالس تقويم کالس درس 

عوامل انساني 462006 محمدرضا  حبيبي 115

 ؛ 15:30 تا 13:30يکشنبه 

 


