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 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي ادبيات

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

مرتضي  کرمانشاهي 30 0 1 فارسي عمومي 442003 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /5چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ؛1  باز  3.00 0.00

مرتضي  کرمانشاهي 30 0 2 فارسي عمومي 442003 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /5چهارشنبه 13:00 تا 16:00 ؛2  باز  3.00 0.00

ادامه دارد...
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 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي الکترونيک

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

حامد  لباف خانيکي 30 0 1 مقررات و ايمني هواپيمايي 210009 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /13دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛1  باز  1.00 0.00

فرهاد  حنفيان 25 0 1 اصول سيستم هاي مخابراتي 312088 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 2 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /5 باز  3.00 0.00

مرضا  صيدآباد 25 0 1 مدارهاي الکتريکي )1( 320007 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7یکشنبه 13:00 تا 17:00 ؛3  باز  3.00 0.00

سعيد  فرهنگي 25 0 2 مدارهاي الکتريکي )1( 320007 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 4 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7 باز  3.00 0.00

سيد امير  کاشي 30 0 1 الکترونيک )1( 320012 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10چهارشنبه 08:00 تا 12:00 ؛5  باز  3.00 0.00

سيد امير  کاشي 30 0 2 الکترونيک )1( 320012 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10چهارشنبه 13:00 تا 17:00 ؛6  باز  3.00 0.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 1 آز الکترونيک )1( 320013 شنبه 17:00 تا 19:00 ؛7  باز  0.00 1.00

م علي  دانش صفت دوست 10 0 2 آز الکترونيک )1( 320013 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ؛8  باز  0.00 1.00

م علي  دانش صفت دوست 10 0 3 آز الکترونيک )1( 320013 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ؛9  باز  0.00 1.00

م علي  دانش صفت دوست 10 0 4 آز الکترونيک )1( 320013 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛10  باز  0.00 1.00

سعيد  فرهنگي 10 0 1 آز الکترونيک )2( 320015 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛11  باز  0.00 1.00

فرهاد  حنفيان 10 0 1 آز اصول فرستنده و گيرنده 320025 یکشنبه 17:00 تا 19:00 ؛12  باز  0.00 1.00

فرهاد  حنفيان 10 0 2 آز اصول فرستنده و گيرنده 320025 سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛13  باز  0.00 1.00

سعيد  فرهنگي 25 0 1 الکترونيک )2( 322014 یکشنبه 17:00 تا 19:00 ؛ 14 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

محمود  م طاهري 25 0 1 الکترومغناطيس 322036 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /15سه شنبه 13:00 تا 17:00 ؛15  باز  3.00 0.00

جواد  پرستاري 25 0 1 سيستمهاي کنترل خطي 322039 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 16 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /15 باز  3.00 0.00

سيد م  رشتيان 25 0 1 الکترونيک )3( 322044 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 17 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

سيد م  رشتيان 25 0 2 الکترونيک )3( 322044 شنبه 16:00 تا 18:00 ؛ 18 

دوشنبه 16:00 تا 18:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

م  پيرهادي 10 0 1 آز الکترونيک )3( 322045 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛19  باز  0.00 1.00

م  پيرهادي 10 0 2 آز الکترونيک )3( 322045 سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛20  باز  0.00 1.00

فرهاد  مظلومي 25 0 1 ميدان و امواج و خطوط انتقال 322048 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 21 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

20 0 1 پروژه 322067 باز22   0.00 3.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 1 آز مدارهاي الكتريكي 322097 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛23  باز  0.00 1.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 2 آز مدارهاي الكتريكي 322097 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛24  باز  0.00 1.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 3 آز مدارهاي الكتريكي 322097 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛25  باز  0.00 1.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 4 آز مدارهاي الكتريكي 322097 شنبه 15:00 تا 17:00 ؛26  باز  0.00 1.00

ادامه دارد...
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 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي الکترونيک

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 5 آز مدارهاي الكتريكي 322097 دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛27  باز  0.00 1.00

کاوه  پرتو 25 0 1 سيستم مخابرات هواپيمايي 322100 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /11دوشنبه 13:00 تا 16:00 ؛28  باز  3.00 0.00

مرضا  صيدآباد 25 0 1 الکترونيک صنعتي 322104 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12یکشنبه 09:30 تا 12:30 ؛29  باز  3.00 0.00

اسماعيل  ماهگلي,حسن  

قرباني

30 0 1 مباحث ويژه الكترونيك 322109 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /13یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛30  باز  3.00 0.00

سعيد  فرهنگي 30 0 1 مدارهاي الکتريکي 2 322113 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7یکشنبه 10:00 تا 13:00 ؛31  باز  2.00 0.00

مرضا  فتح الهي 15 0 1 آيروديناميک و مکانيک پرواز 322115 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 32 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10 باز  2.00 0.00

فرهاد  حنفيان 25 0 1 سيستم هاي ديجيتال 1 322117 شنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 33 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /14 باز  3.00 0.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 1 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛34  باز  0.00 1.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 2 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛35  باز  0.00 1.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 3 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛36  باز  0.00 1.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 4 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ؛37  باز  0.00 1.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 5 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ؛38  باز  0.00 1.00

زهرا  دشتي خواجه بلغ 10 0 6 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال1

322118 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛39  باز  0.00 1.00

لدن  اکبري 30 0 1 الکتريک هواپيما 322119 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /13چهارشنبه 10:00 تا 13:00 ؛40  باز  2.00 0.00

لدن  اکبري 30 0 2 الکتريک هواپيما 322119 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /13چهارشنبه 13:00 تا 16:00 ؛41  باز  2.00 0.00

سيد مهدي  ميرحسيني 12 0 1 گارگاه الکتريک هواپيما 322120 سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛42  باز  0.00 1.00

احسان  زهره اي 30 0 1 ماشين الکتريکي 1 322121 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15شنبه 15:00 تا 18:00 ؛43  باز  2.00 0.00

احسان  زهره اي 30 0 2 ماشين الکتريکي 1 322121 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15شنبه 10:00 تا 13:00 ؛44  باز  2.00 0.00

وحيد  صفري دهنوي 30 0 1 سيگنال ها سيستم ها 322122 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 45 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

وحيد  صفري دهنوي 30 0 2 سيگنال ها سيستم ها 322122 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 46 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

فرهاد  مظلومي 25 0 1 گزارش نويسي فني 322123 دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛47  باز  1.00 0.00

احسان  زهره اي 30 0 1 سيستم هاي اندازه گيري آلت 

دقيق هواپيما

322124 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛48  باز  2.00 0.00

ادامه دارد...
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 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي الکترونيک

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

احسان  زهره اي 30 0 2 سيستم هاي اندازه گيري آلت 

دقيق هواپيما

322124 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14یکشنبه 16:00 تا 19:00 ؛49  باز  2.00 0.00

م  انصاري 14 0 1 کارگاه سيستم هاي اندازه گيري 

آلت دقيق هواپيما

322125 سه شنبه 15:00 تا 18:00 ؛50  باز  0.00 1.00

حسين  قنبري 25 0 1 خطوط انتقال و ميکروويو 322127 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 51 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

حسين  قنبري 25 0 2 خطوط انتقال و ميکروويو 322127 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 52 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

فرهاد  مظلومي 10 0 1 آزمايشگاه مايکروويو 322128 شنبه 17:00 تا 19:00 ؛53  باز  0.00 1.00

اسماعيل  فرج زاده 25 0 1 سيستم هاي کمک ناوبري 1 322129 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /5دوشنبه 16:00 تا 19:00 ؛54  باز  2.00 0.00

عليرضا  صمدي خوشخو 25 0 1 سيستم هاي کمک ناوبري 2 322130 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7شنبه 13:00 تا 16:00 ؛55  باز  2.00 0.00

سيد م  رشتيان 25 0 1 مدارهاي پالس و ديجيتال 322131 یکشنبه 08:00 تا 09:30 ؛ 56 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

م  پيرهادي 10 0 1 آزمايشگاه پالس و ديجيتال 322132 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛57  باز  0.00 1.00

م  پيرهادي 10 0 2 آزمايشگاه پالس و ديجيتال 322132 سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛58  باز  0.00 1.00

لدن  اکبري 25 0 1 سيستم هاي ديجيتال 2 322133 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 59 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /14 باز  3.00 0.00

لدن  اکبري 25 0 2 سيستم هاي ديجيتال 2 322133 شنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 60 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /14 باز  3.00 0.00

سيداميرحسين  ميرغروي 10 0 1 آزمايشگاه سيستم هاي 

ديجيتال 2

322134 دوشنبه 17:00 تا 19:00 ؛61  باز  0.00 1.00

محسن  کاظمي 30 0 1 CNS/ATM 322135 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /6دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛62  باز  2.00 0.00

مرضا  باقري سنجري 25 0 1 انکس هاي عملياتي الکترونيک 

هواپيمايي

322136 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /15شنبه 10:00 تا 13:00 ؛63  باز  3.00 0.00

20 0 1 کارآموزي 2 322143 باز64   0.00 1.00

جليل  شکرپور 25 0 1 مقررات و دستورالعمل هاي 

الکترونيک هواپيمايي )1(

322144 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /13دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛65  باز  1.50 0.00

مهدي  شيران 30 0 1 علم مواد 332006 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /6دوشنبه 17:00 تا 19:00 ؛66  باز  2.00 0.00

مرضا  فتح الهي 15 0 1 آيروديناميک و اصول پرواز 332007 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 67 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

مصطفي  مشگي 25 0 1 سيستم هاي فرستنده و گيرنده 

هواپيما

332008 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /6دوشنبه 17:00 تا 20:00 ؛68  باز  3.00 0.00

وحيد  موليي 25 0 2 سيستم هاي فرستنده و گيرنده 

هواپيما

332008 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /6چهارشنبه 15:00 تا 18:00 ؛69  باز  3.00 0.00

احمد  فريدوني ممان 30 0 1 AMA 332009 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3چهارشنبه 17:00 تا 19:00 ؛70  باز  1.00 0.00

ادامه دارد...
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دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي تربيت بدني
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نام درسكد درسرديف
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کلس
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ظرفيت
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ظرفيت

تعداد 
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عملی

تعداد 

واحد 

نظری

1 0 20   سروش نيا تربيت بدني )1( 460001 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛1  باز  0.00 1.00

2 0 20   سروش نيا تربيت بدني )1( 460001 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛2  باز  0.00 1.00

1 0 20   سروش نيا تربيت بدني )2( 462002 دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛3  باز  0.00 1.00

2 0 20   سروش نيا تربيت بدني )2( 462002 سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛4  باز  0.00 1.00

3 0 20   سروش نيا تربيت بدني )2( 462002 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ؛5  باز  0.00 1.00

4 0 20   سروش نيا تربيت بدني )2( 462002 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛6  باز  0.00 1.00

مرضا  حبيبي 25 0 1 عوامل انساني 462006 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛7  باز  1.00 0.00

مرضا  حبيبي 25 0 2 عوامل انساني 462006 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15یکشنبه 17:00 تا 19:00 ؛8  باز  1.00 0.00

ادامه دارد...
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

615

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي تعمير و نگهداري

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

مرضا  فتح الهي 25 0 1 استاتيک 210003 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 1 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /5 باز  3.00 0.00

م  نظامي 25 0 1 علم مواد 210008 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /6دوشنبه 16:00 تا 19:00 ؛2  باز  3.00 0.00

قاسم  رست 25 0 1 مقاومت مصالح )2( 210067 شنبه 08:00 تا 09:30 ؛ 3 

دوشنبه 08:00 تا 09:30 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /5 باز  2.00 0.00

حميدرضا  فرخيان 25 0 1 سيستمهاي هواپيما 212015 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 4 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /5 باز  3.00 0.00

حميدرضا  فرخيان 25 0 25 مکانيک سيالت 212032 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 5 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

عبدا  اسدالهي 25 0 1 انتقال حرارت 212082 یکشنبه 11:00 تا 13:00 ؛ 6 

سه شنبه 11:00 تا 13:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

سيدمهرداد  طباطبائي بفرويي 25 0 1 ارتعاشات مکانيکي 212083 یکشنبه 16:00 تا 18:00 ؛ 7 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

م علي  نيازمند 25 0 1 کنترل اتوماتيک 212085 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 8 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15 باز  3.00 0.00

قاسم  رست 25 0 1 موتور پيستوني 212141 شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ 9 

دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12 باز  2.00 0.00

عليمحمد  فريدوني ولشجردي 14 0 1 کارگاه موتور جت 212144 چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ؛10  باز  0.00 1.00

عليمحمد  فريدوني ولشجردي 14 0 2 کارگاه موتور جت 212144 چهارشنبه 11:00 تا 15:00 ؛11  باز  0.00 1.00

علي  گل نژاد 25 0 1 ترموديناميك )2( 212151 یکشنبه 08:00 تا 09:30 ؛ 12 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /7 باز  2.00 0.00

اردوان  کريم زاده 25 0 1 پايش وضعيت دستگاه ها و 

ماشين آلت

212163 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7یکشنبه 15:00 تا 18:00 ؛13  باز  2.00 0.00

14 0 1 كارگاه ساختمان هواپيما 212168 یکشنبه 08:00 تا 11:00 ؛14  باز  0.00 1.00

عبدا  اسدالهي 25 0 1 تکنولوژي موتور جت 1 212172 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 15 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /6 باز  3.00 0.00

حسين  قنبري 25 0 1 مباني الکترونيک 212177 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /10شنبه 13:00 تا 16:00 ؛16  باز  2.00 0.00

م  انصاري 14 0 1 کارگاه سيستم هاي آلت دقيق 

هواپيما

212178 چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ؛17  باز  0.00 1.00

م  انصاري 14 0 2 کارگاه سيستم هاي آلت دقيق 

هواپيما

212178 چهارشنبه 11:00 تا 15:00 ؛18  باز  0.00 1.00

مجيد  جللي پور 25 0 1 مقررات هواپيمايي 212179 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /13دوشنبه 16:00 تا 19:00 ؛19  باز  2.00 0.00

حامد  لباف خانيکي 25 0 1 کنترل پرواز اتوماتيک 212180 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12شنبه 09:00 تا 12:00 ؛20  باز  2.00 0.00

فرهاد  حنفيان 25 0 1 مباني مدار منطقي و سيستم 

هاي کامپيوتري هواپيما

212181 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14شنبه 17:00 تا 19:00 ؛21  باز  2.00 0.00

احمد  بيجاد 14 0 1 کارگاه ورقکاري و ابزار شناسي 212184 چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ؛22  باز  0.00 1.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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1401/11/12

مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

715

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي تعمير و نگهداري

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

احمد  بيجاد 14 0 2 کارگاه ورقکاري و ابزار شناسي 212184 چهارشنبه 11:00 تا 15:00 ؛23  باز  0.00 1.00

حسين  حق سيرت,سجاد   

اسماعيليان

14 0 1 کارگاه جوشکاري و تراشکاري 212185 چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ؛24  باز  0.00 1.00

حسين  حق سيرت,سجاد   

اسماعيليان

14 0 2 کارگاه جوشکاري و تراشکاري 212185 چهارشنبه 11:00 تا 15:00 ؛25  باز  0.00 1.00

م علي  نيازمند 25 0 1 سيستم هاي آلت دقيق 

هواپيما

212187 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14دوشنبه 13:00 تا 16:00 ؛26  باز  2.00 0.00

اسماعيل  فرج زاده 25 0 1 اصول فرستنده، گيرنده و ناوبري 212190 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /6شنبه 15:00 تا 18:00 ؛27  باز  2.00 0.00

حامد  لباف خانيکي 25 0 1 AMA 212192 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3شنبه 13:00 تا 15:00 ؛28  باز  2.00 0.00

سينا  صيادپيشه 14 0 1 کارگاه تست هاي غير مخرب 

)NDT(

212194 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛29  باز  0.00 1.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

815

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي زبان

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

1 0 20   عمران زبان انگليسي 1 422019 شنبه 15:00 تا 18:00 ؛ 1 

دوشنبه 15:00 تا 18:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

احمد  اسلمي 20 0 1 زبان انگليسي 3 422020 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 2 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

احمد  اسلمي 20 0 1 زبان انگليسي 2 422021 شنبه 08:00 تا 12:00 ؛ 3 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

ليل  اکرمي 20 0 2 زبان انگليسي 2 422021 یکشنبه 10:00 تا 13:00 ؛ 4 

سه شنبه 10:00 تا 13:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

ليل  اکرمي 20 0 3 زبان انگليسي 2 422021 یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛ 5 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

آناهيتا  ياراحمدي 20 0 1 زبان انگليسي 4 422022 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 6 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

آناهيتا  ياراحمدي 20 0 2 زبان انگليسي 4 422022 یکشنبه 15:00 تا 18:00 ؛ 7 

سه شنبه 15:00 تا 18:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

اسماعيل  فرجي 20 0 3 زبان انگليسي 4 422022 شنبه 10:00 تا 13:00 ؛ 8 

دوشنبه 10:00 تا 13:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

اسماعيل  فرجي 20 0 4 زبان انگليسي 4 422022 شنبه 13:00 تا 16:00 ؛ 9 

دوشنبه 13:00 تا 16:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی

از
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

915

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي علوم پايه

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

غلمرضا  ياراحمدي 25 0 1 معادلت ديفرانسيل 452006 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 1 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

هاجر  روان بد 25 0 2 معادلت ديفرانسيل 452006 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 2 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

.  شکرابي 25 0 3 معادلت ديفرانسيل 452006 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 3 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

آريا  جمشيدي 25 0 1 آمار و احتمالت مهندسي 452007 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 4 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /5 باز  3.00 0.00

هاجر  روان بد 25 0 2 آمار و احتمالت مهندسي 452007 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 5 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /5 باز  3.00 0.00

آريا  جمشيدي 25 0 1 رياضي مهندسي 452014 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 6 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

سعيد  پارسافر 25 0 2 رياضي مهندسي 452014 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 7 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3 باز  3.00 0.00

سميه  کريمي 25 0 1 فيزيک )1( 452019 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 8 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14 باز  3.00 0.00

محمود  نايبي ندوشن 25 0 2 فيزيک )1( 452019 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 9 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /14 باز  3.00 0.00

سميه  کريمي 25 0 1 فيزيک )2( 452020 شنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 10 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

محمود  نايبي ندوشن 25 0 2 فيزيک )2( 452020 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 11 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

محمود  نايبي ندوشن 25 0 3 فيزيک )2( 452020 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 12 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

محمود  نايبي ندوشن 25 0 4 فيزيک )2( 452020 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 13 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /12 باز  3.00 0.00

محمود  عزيزي 12 0 1 آز فيزيک )2( 452021 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛14  باز  0.00 1.00

محمود  عزيزي 12 0 2 آز فيزيک )2( 452021 سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛15  باز  0.00 1.00

محمود  عزيزي 12 0 3 آز فيزيک )2( 452021 دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛16  باز  0.00 1.00

.  عطااللهي 12 0 1 آز فيزيک )1( 452023 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛17  باز  0.00 1.00

.  عطااللهي 12 0 2 آز فيزيک )1( 452023 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛18  باز  0.00 1.00

.  شکرابي 25 0 1 رياضي عمومي )1( 452026 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 19 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /7 باز  3.00 0.00

غلمرضا  ياراحمدي 25 0 2 رياضي عمومي )1( 452026 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 20 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /7 باز  3.00 0.00

آريا  جمشيدي 25 0 2 رياضي عمومي )2( 452027 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛ 21 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /7 باز  3.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1015

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي علوم پايه

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

سعيد  پارسافر 25 0 3 رياضي عمومي )2( 452027 یکشنبه 15:00 تا 17:00 ؛ 22 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /7 باز  3.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1115

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي کامپيوتر

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

حسين  خسرواني 25 0 1 برنامه نويسي کامپيوتر 342020 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 1 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛

11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /15 باز  3.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1215

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي مخابرات

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

مجيد  رحيمي 25 0 1 هواشناسي و كدها 312002 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /4یکشنبه 09:00 تا 12:00 ؛1  باز  3.00 0.00

1 0 25   مي سرويس اطلعات پرواز 312063 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /13دوشنبه 15:00 تا 17:00 ؛2  باز  2.00 0.00

سعيد  حبيب نژاد 25 0 1 سيمولتور سيستم هاي عامل 

و سوئيچينگ مخابرات 

هواپيمايي

312080 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /3دوشنبه 10:00 تا 13:00 ؛3  باز  1.00 1.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی

از

1401/11/12

مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1315

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي مراقبت پرواز

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

.  سعادت پور 25 0 1 فرودگاهها ) انکس 14 ( 110013 11:00 تا 13:00 ؛ 1401 /10 /14شنبه 13:00 تا 16:00 ؛1  باز  3.00 0.00

مسعود  شهباز مرادي 25 0 1 تجسس و نجات ) انکس 12 ( 110014 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛2  باز  2.00 0.00

مسعود  شهباز مرادي 25 0 2 تجسس و نجات ) انکس 12 ( 110014 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /15سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛3  باز  2.00 0.00

شهرام  اميني 25 0 1 )APP( سيميولتور کنترل تقرب 110039 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛4  باز  0.00 1.00

شهرام  اميني 25 0 2 )APP( سيميولتور کنترل تقرب 110039 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛5  باز  0.00 1.00

شهرام  اميني 10 0 1 کارآموزي )2( 110073 باز6   0.00 1.00

جواد  پرستاري 25 0 1 اصول پرواز 112019 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 7 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10 باز  3.00 0.00

شهرام  اميني 25 0 1 انکس 2 112045 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /11یکشنبه 13:00 تا 15:00 ؛8  باز  2.00 0.00

مجيد  اخلقي 25 0 1 عمليات پرواز )انکس 6( 112059 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /5دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛9  باز  2.00 0.00

حسن  رضايي فر 25 0 1 بررسي سوانح )انکس 13( 112073 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛10  باز  2.00 0.00

حسن  رضايي فر 25 0 2 بررسي سوانح )انکس 13( 112073 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /10سه شنبه 15:00 تا 17:00 ؛11  باز  2.00 0.00

م  صادقي 25 0 1 نقشه هاي هوانوردي 112074 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛12  باز  2.00 0.00

عليرضا  زحمتکش 25 0 1 تئوري و كد هواشناسي )1( 112085 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3یکشنبه 15:00 تا 18:00 ؛13  باز  3.00 0.00

25 0 1 هواشناسي )2( 112089 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /11سه شنبه 08:00 تا 11:00 ؛14  باز  3.00 0.00

شهرام  اميني 25 0 1 انکس )11( 112091 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /11شنبه 15:00 تا 18:00 ؛15  باز  3.00 0.00

عبدالرحيم  کاشف عليپور 25 0 1 ناوبري راديويي 112093 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /11دوشنبه 15:00 تا 18:00 ؛16  باز  3.00 0.00

احمد علي  رحماني 25 0 1 ديناميک عمومي 112103 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /13سه شنبه 15:00 تا 18:00 ؛17  باز  3.00 0.00

مهدي  اسمعيلي فر 25 0 1 اصول رادار و اتوماسين 112108 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3یکشنبه 08:00 تا 10:00 ؛18  باز  2.00 0.00

.  سعادت پور 25 0 1 ناوبري بر اساس عملکرد يا 

)PBN( کارائي

112109 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /3سه شنبه 08:00 تا 10:00 ؛19  باز  2.00 0.00

شهرام  مي اطاقسرا 25 0 1 پرواز با سيمولتور)شبيه ساز( 112110 یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛20  باز  0.00 1.00

عبدالرحيم  کاشف عليپور 25 0 2 پرواز با سيمولتور)شبيه ساز( 112110 شنبه 13:00 تا 15:00 ؛21  باز  0.00 1.00

علي  عرفانيان 25 0 1 ارتباطات ناوبري و نظارت و 

مديريت ترافيک هوايي 

)CNS/ATM(

112118 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /6دوشنبه 13:00 تا 16:00 ؛22  باز  3.00 0.00

علي  کجباف 25 0 1 حمل و نقل ايمن کالهاي 

خطرناک

112119 08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4شنبه 15:00 تا 17:00 ؛23  باز  2.00 0.00

شهرام  اميني 25 0 1 سيميولتور رادار )آموزش عملي 

با رادار(

112121 چهارشنبه 08:00 تا 17:00 ؛24  باز  0.00 1.00

مسعود  پارسا 25 0 1 ساختمان  و سيستم هاي 

هواپيما

112128 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /12دوشنبه 16:00 تا 18:00 ؛25  باز  2.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1415

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي مراقبت پرواز

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

حميد  نقوي 25 0 1 طراحي دستورالعمل هاي پرواز 112132 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /14یکشنبه 15:00 تا 18:00 ؛26  باز  3.00 0.00

مهران  ملکي وادقاني 25 0 1 سرويس اطلعات هوانوردي 

)انکس 15(

112133 11:00 تا 13:00 ؛ 1402 /4 /7یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛27  باز  3.00 0.00

رضا  سبزواري 25 0 1 زبان انگليسي )2( 112135 شنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 28 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 ؛ 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

رضا  سبزواري 25 0 1 زبان انگليسي )4( 112137 شنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 29 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 ؛ 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 ؛

08:30 تا 10:30 ؛ 1402 /4 /4 باز  1.00 0.00

ادامه دارد...



تاريخ:

صفحه:

گزارش كلس درسهای ارائه شده در واحد آموزشی

از
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مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور
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سيستم جامع مديريت آموزش )ناد(

12:54:54 ساعت:

1515

 نيمسال دوم تحصيلي 402 - 401

دانشکده صنعت هواپيمايي

گروه آموزشي معارف

تعداد ثبت 

نامی
نام درسكد درسرديف

كد ارائه 

كلس

وضعيت 

کلس
زمان برگزاری امتحانمحل کلس زمان برگزاری كلس استاد

حداکثر

ظرفيت

حداقل 

ظرفيت

تعداد 

واحد 

عملی

تعداد 

واحد 

نظری

احمد  سامعي 30 0 1 معارف اسلمي )1( 430001 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /5چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ؛1  باز  2.00 0.00

مرضا   اديب زاده 30 0 2 معارف اسلمي )1( 430001 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /5چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ؛2  باز  2.00 0.00

احمد  سامعي 30 0 1 اخلق و تربيت اسلمي 430003 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /7چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ؛3  باز  2.00 0.00

قادر  سياهي بخشايش 30 0 2 اخلق و تربيت اسلمي 430003 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /7چهارشنبه 17:00 تا 19:00 ؛4  باز  2.00 0.00

سيد جمال  صالحي 30 0 1 معارف اسلمي )2( 432002 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /13چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ؛5  باز  2.00 0.00

سيد جمال  صالحي 30 0 2 معارف اسلمي )2( 432002 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /13چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛6  باز  2.00 0.00

م حسين  غروي 30 0 1 تاريخ اسلم 432004 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /10چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ؛7  باز  2.00 0.00

سيد جمال  صالحي 30 0 1 انقلب اسلمي و ريشه هاي آن 432005 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /12چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ؛8  باز  2.00 0.00

مرضا   اديب زاده 30 0 1 متون اسلمي 432006 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /6چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛9  باز  2.00 0.00

سيد جمال  صالحي 30 0 2 متون اسلمي 432006 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /6چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ؛10  باز  2.00 0.00

احمد  سامعي 30 0 1 دانش خانواده و جمعيت 432007 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /3چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛11  باز  2.00 0.00

قادر  سياهي بخشايش 30 0 2 دانش خانواده و جمعيت 432007 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /3چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ؛12  باز  2.00 0.00

مسعود  خواست خدايي 30 0 1 آشنايي با مباني دفاع مقدس 432011 13:30 تا 15:30 ؛ 1402 /4 /14چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ؛13  باز  2.00 0.00

پايان گزارش


