
  برنامه كالسهاي حضوري شنبه 

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

  ٣كالس    ٨ - ١١شنبه ساعت    آقاي وجدان پرست   خرداد حضوري  ٧ارديبهشت و  ٣١و٢٤و١٧ مهندسي اينترنت  ١

  ٣كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت    آقاي دكتر عزيزي   حضوري بعد از رمضان -مجازي آزمايشگاه تكنولوژي بتن  ٢

٣  
  هاي اجراي ساختمان+ عناصر و جزئيات ساختمانروش

  حضوري بعد از رمضان -مجازي
  ٣كالس    ١٨ - ٢١شنبه ساعت    آقاي كيواني

٤  
  ٢٤و١٠فروردين و  ٢٧سازي پيشرفته افزار+برنامه توسعه نرم 

  ارديبهشت حضوري 
  ٤كالس    ١٤ - ١٧شنبه ساعت   خانم دباغي پور

  ٤كالس    ١٧ - ٢٠شنبه ساعت   آقاي عباس زاده  ارديبهشت   ٣١و ٢٤و١٧حضوري  -مجازي تبديل انرژي    ٥

  طراحي هويت سازماني+برندينگ و تبليغات سازماني   ٦
آقاي جواد  

  پيرمرزآباد 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١٣شنبه ساعت 

 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت   پورآقاي صمدحسن   كارگاه پايه طراحي   ٧

٨  
حضوري بعد از  -مجازيكاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران 

  رمضان 
  ٨كالس    ١١ - ١٣شنبه ساعت   آقاي سجودي زاده 

  ١٠كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت   آقاي اصل عبداللهي   مجازي و حضوري  ١ديدن و تحليل نمايش   ٩

  ١١كالس    ٨ - ١١شنبه ساعت   سجودي زاده آقاي   حضوري بعد از رمضان -مجازي ١سازه هاي بتن آرمه    ١٠

  ١١كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت   آقاي سجودي زاده   حضوري بعد از رمضان - مجازي ١پروژه سازه هاي بتن آرمه   ١١

  ١١كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت   آقاي احد حسن پور   فرآيند طراحي صنعتي   ١٢

١٣  
تا پايان ماه كاربرد اقتصاد سنجي در پژوهش هاي حسابداري 

  رمضان مجازي 
  ١١كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت   خانم فرويزي

  ١٢كالس    ٨ - ١١شنبه ساعت   آقاي دانشور   مديريت منابع انساني  ١٤

 ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ٨ - ١٣شنبه ساعت   خانم عابدي    ٢طراحي پيشرفته+ طراحي   ١٥

 ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ١٤ - ١٨شنبه ساعت   خانم سمرقندي     ٥طراحي معماري    ١٦

  ٧كالس    ١٦ - ١٩شنبه ساعت   آقاي رحمت فام   سيستمهاي هيدروليك و نيوماتيك و آزمايشگاه  ١٧

١٨  
  ٧ارديبهشت و   ٣١و  ٢٤حضوري  -مجازيديناميك ماشين 

  خرداد 
  ١٨كالس    ١١ - ١٤شنبه ساعت   آقاي رحمت فام 

١٩  
  ٧ارديبهشت و   ٣١و  ٢٤حضوري  -مجازي زبان تخصصي 

  خرداد 
  ١٨كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت   آقاي رحمت فام 

  ١٨كالس    ١٦ - ١٩شنبه ساعت   آقاي اسماعيلي  استاتيك   ٢٠

  ١٩كالس    ٨ - ١١شنبه ساعت   آقاي رضائيان  بيوشيمي متابوليسم   ٢١

  ١٩كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت   هوشمند آقاي   حضوري بعد از رمضان -مجازي ١تحليل سازه   ٢٢

  ٢٠كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت   آقاي عزيزي   حضوري بعد از رمضان -مجازيتكنولوژي بتن   ٢٣

  كارگاه چاپ  ٨ - ١١شنبه ساعت   آقاي نوري زاده   كارگاه چاپهاي تخصصي+چاپ پيشرفته  ٢٤

 كارگاه چاپ  ١١ - ١٤شنبه ساعت   آقاي نوري زاده   كارگاه چاپهاي تخصصي+چاپ پيشرفته  ٢٥



٢٦  
فروردين   ٢٧آزمايشگاه زبانهاي برنامه نويسي+ كارگاه كامپيوتر 

  ارديبهشت حضوري  ٢٤و ١٠و 
 ١سايت كامپيوتري   ١٢ - ١٤شنبه ساعت   خانم دباغي پور

  ١٢ - ١٤شنبه ساعت   آقاي رضائيان  ١آزبيوشيمي متابوليسم گ   ٢٧
آزمايشگاه شيمي و  

 زيست شناسي

  ١٤ - ١٦شنبه ساعت   آقاي رضائيان  ٢آزبيوشيمي متابوليسم گ   ٢٨
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٧ - ١٩شنبه ساعت   خانم پاسباني   ١آزمباني گياه شناسي گ  ٢٩
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٧ - ١٩شنبه ساعت   آقاي قربان پور   آز ساختار و تنوع ميكروبي   ٣٠
آزمايشگاه شيمي و  

  شناسيزيست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برنامه كالسهاي حضوري يكشنبه

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

  ١پالتو   ١٠ - ١٢يكشنبه ساعت   آقاي پوريان  ٢گ ١فن بيان   ١

  ١پالتو   ١٢ - ١٤يكشنبه ساعت   آقاي پوريان  ٢فن بيان   ٢

  ١پالتو   ١٤ - ١٦يكشنبه ساعت   آقاي پوريان  ١گ ١فن بيان   ٣

  ٢پالتو  ١٠ - ١٤يكشنبه ساعت   آقاي پورستار  نور و صدا   ٤

٥  
  ١ارديبهشت و   ٢٥حضوري –مجازي مباني انتگراسيون فرآيند 

  خرداد  ٨و 

آقاي خدادادي  

  بهتاش
 ) ١(كارگاه   ١كالس   ١١ - ١٤يكشنبه ساعت 

 ) ١(كارگاه   ١كالس   ١٤ - ١٦يكشنبه ساعت   آقاي ميالنچيان  حضوري بعد از رمضان -مجازيپروژه سازه هاي فوالدي    ٦

 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ٨ - ١٢يكشنبه ساعت   خانم خردمند   (جبراني ارشد)  ٣+مقدمات طراحي ٢مقدمات طراحي معماري    ٧

  ٣كالس   ١٤-١٦يكشنبه ساعت  آقاي محمدپور   مكاتبات تجاري و گزارش نويسي    ٨

  ٣كالس    ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   سرنجخانم   حضوري بعد از رمضان -مجازي روسازي راه   ٩

  ٣كالس    ١٠-١٢يكشنبه ساعت  آقاي پورقديمي   حسابداري صندوق سرمايه گذاري   ١٠

  ٣كالس    ١٢-١٤يكشنبه ساعت  آقاي پورقديمي   * فردحسابداري صندوق سرمايه گذاري  ١١

  ٣كالس    ١٦ - ١٨يكشنبه ساعت   آقاي پورقديمي   + حسابداري مالي ١حسابداري پيشرفته  ١٢

  ١٤كالس    ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   آقاي پورقديمي   *زوج+ حسابداري مالي١حسابداري پيشرفته  ١٣

  ٤كالس   ٨ - ١٠يكشنبه ساعت   خانم راضي  مباني سازمان و مديريت*زوج  ١٤

  ٤كالس   ١٠ - ١٢يكشنبه ساعت   خانم راضي  مباني سازمان و مديريت   ١٥

  ٤كالس   ١٢ - ١٤ساعت يكشنبه   خانم خردمند    ١اسكيس   ١٦

١٧  
- مجازيمقاومت مصالح و سازه هاي فلزي+سازه براي معماران 

  حضوري بعد از رمضان 
  ٤كالس   ١٥ - ١٨يكشنبه ساعت   آقاي سجودي زاده 

  ٤كالس   ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   آقاي قصاب پور   * زوج٢تحقيق در عمليات   ١٨

  ٧كالس    ١٦ - ١٨يكشنبه ساعت   آقاي قصاب پور   ٢تحقيق در عمليات   ١٩

  ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١٠يكشنبه ساعت   خانم آذرپويا  معرفي هنرهاي معاصر   ٢٠

  ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٠ - ١٣يكشنبه ساعت   خانم آذرپويا  صفحه آرائي پيشرفته   ٢١

 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٤ - ١٧يكشنبه ساعت   آقاي رحيمي   طراحي و ساخت معماري به كمك رايانه   ٢٢

 ٧كالس    ١٢ - ١٤يكشنبه ساعت  آقاي كريمي  رباتيك   ٢٣

 ٧كالس    ١٤ - ١٦يكشنبه ساعت   آقاي دانش فر  آموزش مهارت هاي حرفه اي   ٢٤

  ٧كالس    ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   خانم فرويزي  اقتصاد سنجي مالي  ٢٥

  ٨كالس    ١٢ - ١٤يكشنبه ساعت   خانم انورحقيقي  مدل هاي ترجمه    ٢٦

  ٨كالس    ١٦ - ١٨يكشنبه ساعت   آقاي اسماعيلي  ارديبهشت  ٢٥و ١٨و ١١حضوري    -مجازيمحاسبات عددي   ٢٧

٢٨  
حضوري بعد از  -مجازيمهندسي آب و فاضالب و پروژه  

  رمضان 
  ١١كالس    ٨ - ١١يكشنبه ساعت   آقاي عيدي

 ١١كالس    ١١ - ١٤يكشنبه ساعت   آقاي عيدي  حضوري بعد از رمضان -مجازيمكانيك سياالت   ٢٩



  ١١كالس    ١٥ - ١٨يكشنبه ساعت   آقاي ميالنچيان  حضوري بعد از رمضان - مجازياصول مهندسي زلزله و باد     ٣٠

  ١١كالس    ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   آقاي ميالنچيان  حضوري بعد از رمضان-مجازي  ٢سازه هاي فوالدي  ٣١

٣٢  
طراحي زبانهاي برنامه سازي+ طراحي و پياده سازي زبانهاي 

  ارديبهشت حضوري  ٢٥و   ١١- فروردين ٢٨برنامه سازي 
  ١٢كالس    ١٢ - ١٥يكشنبه ساعت   خانم محمودي 

٣٣  
  ٢٥و   ١١- فروردين ٢٨هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره  

  ارديبهشت حضوري 
  ١٢كالس    ١٥ - ١٨يكشنبه ساعت   خانم محمودي 

  ١٢كالس    ١٨ - ٢٠يكشنبه ساعت   آقاي سجودي زاده   حضوري بعد از رمضان-مجازياستاتيك   ٣٤

٣٥  
+ خوشنويسي و طراحي  ٢خوشنويسي و طراحي حروف  

  حروف 
  ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ٨ - ١٣يكشنبه ساعت   خانم معتمد 

  ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ١٣ - ١٨يكشنبه ساعت   خانم معتمد   (نشانه)+ طراحي آرم ٣طراحي نشانه+ارتباط تصويري    ٣٦

  ١٤كالس   ١٦- ١٨يكشنبه ساعت   آقاي نظامي  حسابداري و حسابرسي بخش عمومي  ٣٧

  ١٤كالس    ١٨- ٢٠يكشنبه ساعت   آقاي نظامي  حسابداري و حسابرسي بخش عمومي* فرد  ٣٨

  ١٥كالس    ٨ - ١٠يكشنبه ساعت   آقاي دانشفر   تجارت الكترونيك    ٣٩

  ١٥كالس    ١٠ - ١٢يكشنبه ساعت   آقاي دانشفر   تجارت الكترونيك*فرد    ٤٠

 ١٥كالس    ١٠ - ١٢يكشنبه ساعت   آقاي آقاي دانشفر   سيستمهاي خريد،انبارداري و توزيع*زوج   ٤١

 ١٥كالس    ١٢ - ١٤يكشنبه ساعت   آقاي آقاي دانشفر   سيستمهاي خريد،انبارداري و توزيع  ٤٢

  ١٥كالس    ١٦ - ٢٠ساعت  يكشنبه  آقاي عزيزي   ١گ   ٢اصول حسابداري   ٤٣

  ١٨كالس    ٨ - ١١يكشنبه ساعت   آقاي اسماعيلي  ارديبهشت  ١٨و١١و٤حضوري  -مجازي  ٢مقاومت مصالح    ٤٤

  طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه  ٤٥
خانم راضي 

  صوفياني 
  ١٨كالس    ١١ - ١٤يكشنبه ساعت 

  ٢انتقال حرارت    ٤٦
آقاي خدادادي  

  بهتاش
  ١٨كالس    ١٤ - ١٧يكشنبه ساعت 

  ١٨كالس    ١٧ - ٢٠يكشنبه ساعت   خانم پاسباني   مباني گياه شناسي   ٤٧

  ١٩كالس    ٨ - ١٠يكشنبه ساعت   آقاي اكبري نژاد   شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار  ٤٨

  ١٩كالس    ١٠ - ١٢يكشنبه ساعت   آقاي اكبري نژاد   شيوه هاي اصالح و تغيير رفتار*فرد  ٤٩

٥٠  
و   ١٧) ٢گروه  جدول از درس(فازي هاي سيستم و ها  مجموعه

  خرداد حضوري  ٤ارديبهشت   ٢٦

آقاي دكتر  

  صمدزميني
  ٢٠كالس   ١٦ - ١٩يكشنبه ساعت 

  كارگاه چاپ  ٨ - ١١يكشنبه ساعت   خانم عابدي     ١گ   ١+كارگاه تكنيكهاي چاپ دستي  ١كارگاه چاپهاي دستي   ٥١

  كارگاه چاپ  ١١ - ١٤يكشنبه ساعت   خانم عابدي     ٢گ   ١+كارگاه تكنيكهاي چاپ دستي  ١كارگاه چاپهاي دستي   ٥٢

  ١سايت كامپيوتري   ٨ - ١٢يكشنبه ساعت   آقاي كريمي     ٢نقشه كشي صنعتي    ٥٣

  گرافيك متحرك+ تصوير سازي تبليغاتي  ٥٤
آقاي جالل  

  پيرمرزآباد 
  ٣كامپيوتري سايت   ٨ - ١١يكشنبه ساعت 

  حضوري -مجازيمباني انيميشن ديجيتال   ٥٥
آقاي جالل  

  پيرمرزآباد 
  ٣سايت كامپيوتري   ١١ - ١٥يكشنبه ساعت 

  ٩ - ١١يكشنبه ساعت   خانم دستمالچي  ١آز ژنتيك مولكولي گ   ٥٦
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي



  ١٢ - ١٤يكشنبه ساعت   آقاي رضائيان  ١آز بيوشيمي متابوليسم گ   ٥٧
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٤ - ١٦يكشنبه ساعت   آقاي رضائيان  ٢آز بيوشيمي متابوليسم گ   ٥٨
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٤ - ١٦يكشنبه ساعت   خانم پاسباني   ٢آزمباني گياه شناسي گ  ٥٩
آزمايشگاه شيمي و  

 زيست شناسي

  ١٧ - ١٩يكشنبه ساعت   آقاي قزبان پور   ١آزفيزيولوژي ميكروبي گ   ٦٠
آزمايشگاه شيمي و  

 زيست شناسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برنامه كالسهاي حضوري دوشنبه

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

  ٣كالس   ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   آقاي داداشي   روانشناسي شناختي   ١

  ٣كالس   ١٤ - ١٦دوشنبه ساعت   خانم سرنج  حضوري بعد از رمضان -مجازي پروژه راهسازي   ٢

  ٤كالس    ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   خانم فرويزي  سياستهاي پولي و مالي* زوج    ٣

  ٤كالس    ١٢ - ١٤دوشنبه ساعت   خانم فرويزي  سياستهاي پولي و مالي    ٤

٥  
  ٢٦و  ١٩- فروردين ٢٩ ١تحليل سيستم هاي انرژي  الكتريكي  

  ارديبهشت حضوري 
  ٤كالس    ١٤ - ١٧دوشنبه ساعت   خانم كاظمي 

  ٤كالس    ١٧ - ٢٠دوشنبه ساعت   خانم كاظمي   ارديبهشت حضوري   ٢٦و   ١٩-فروردين ٢٩الكترونيك صنعتي   ٦

٧  
(اصول و مباني صفحه آرائي)+ كارگاه  ١صفحه آرائي  

  آرائي صفحه
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١٣دوشنبه ساعت   آقاي عباس نوري

٨  
(حروف نگاري)+ طراحي فونت  ٢طراحي حروف و تايپوگرافي 

  فارسي 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٣ - ١٨دوشنبه ساعت   آقاي عباس نوري

٩  
حضوري بعد از  -مجازيسازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله  

  رمضان 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي هوشمند 

  ٧كالس    ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   خانم بابائي  مباني ريز زيست فناوري  ١٠

١١  
  ١٦و ٩حضوري –مجازي ترجمه اصالحات و عناصر فرهنگي 

  خرداد 
  ٧كالس    ١٢ - ١٤دوشنبه ساعت   خانم حيدرزاده 

  ٧كالس    ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي طموسا  ايمني شناسي   ١٢

  ٨كالس    ٨ - ١٠دوشنبه ساعت   خانم حيدرزاده   خرداد  ١٦و٩حضوري –مجازي نگارش انگليسي پيشرفته   ١٣

  ٨كالس    ١٣ - ١٥دوشنبه ساعت   آقاي حسن پور   ٢باكتري شناسي پزشكي   ١٤

  ٨كالس    ١٥ - ١٧دوشنبه ساعت   آقاي حسن پور   ايمونولوژي (ايمني شناسي)  ١٥

١٦  
حضوري  –مجازي    ١مهارتهاي گفتاري و شنيداري پيشرفته گ 

  خرداد  ١٦و٩
 ١٠كالس    ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   خانم حيدرزاده 

 ١٠كالس    ١٥ - ١٨دوشنبه ساعت   آقاي عباس زاده  +عكاسي در گرافيك ٢گرافيكعكاسي در   ١٧

  ١١كالس    ١٠-١٢دوشنبه ساعت   خانم راضي  روش تحقيق در مديريت +روش تحقيق*زوج  ١٨

  ١١كالس    ١٢-١٤دوشنبه ساعت   خانم راضي  روش تحقيق در مديريت +روش تحقيق*زوج  ١٩

٢٠  
تاسيسات مكانيكي و برقي+تاسيسات الكتريكي و مكانيكي 

  حضوري بعد از رمضان -مجازي
  ١١كالس    ١٦ - ١٨دوشنبه ساعت   خانم زارعي 

  ١١كالس    ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي بافنده  مديريت استراتژيك پيشرفته   ٢١

  ١٢كالس    ١٥ - ١٨دوشنبه ساعت   آقاي اختيار وكالتي  ٢فيزيك   ٢٢

 ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ٨ - ١٣دوشنبه ساعت   خانم عابدي     ٢مباني هنرهاي تحسمي    ٢٣

  ١٤كالس    ١٤ - ١٦دوشنبه ساعت   خانم راستكار  حسابداري  ٢زبان تخصصي   ٢٤

  ١٤كالس    ١٦ - ١٨دوشنبه ساعت   آقاي بافنده  تجزيه و تحليل و طراحي سيستم   ٢٥

  ١٤كالس    ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت   بابائيآقاي   نقشه برداري+نقشه برداري و عمليات   ٢٦



  ١٥كالس    ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   آقاي دانشفر   آشنايي با قوانين كسب و كار*زوج    ٢٧

  ١٥كالس    ١٢ - ١٤دوشنبه ساعت   آقاي دانشفر   آشنايي با قوانين كسب  وكار   ٢٨

  ٤و ٣+زبان تخصصي ٢زبان تخصصي   ٢٩
خانم محمودزاده  

  راستكار
  ١٥كالس    ١٦ - ١٨دوشنبه ساعت 

    ١زبان تخصصي   ٣٠
خانم محمودزاده  

  راستكار
  ١٥كالس    ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت 

  ١٦كالس    ١٢ - ١٥دوشنبه ساعت   خانم دستمالچي  ١زيست شناسي سلولي و مولكولي   ٣١

  ١طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع  ٣٢
خانم راضي 

  صوفياني 
  ١٨كالس    ١١ - ١٤دوشنبه ساعت 

  تحليل اكسرژي مقدمه اي بر   ٣٣
خانم راضي 

  صوفياني 
  ١٨كالس    ١٤ - ١٧دوشنبه ساعت 

  ١٨كالس    ١٧ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي مرندي   سيستمهاي توليد همزمان   ٣٤

  ١٩كالس    ٨ - ١٠دوشنبه ساعت   آقاي موالدوست   روانشناسي دين  ٣٥

  ١٩كالس    ١٠ - ١٢دوشنبه ساعت   آقاي موالدوست   ٢آموزه هاي روانشناختي در قران و حديث   ٣٦

  ١٩كالس    ١٦ - ١٩دوشنبه ساعت   خانم شكوهي   خرداد حضوري  ٩و   ٢ارديبهشت و   ٢٦يادگيري ماشين  ٣٧

٣٨  
  ٩و   ٢ارديبهشت و   ٢٦حضوري -مجازيارتعاشات مكانيكي 

  خرداد 
  ٢٠كالس    ١٦ - ١٩دوشنبه ساعت   آقاي اسماعيلي

  ١سايت كامپيوتري   ١٤ - ١٧دوشنبه ساعت   پورقديمي آقاي   نرم افزارهاي كاربردي در حسابداري   ٣٩

  ١سايت كامپيوتري   ١٧ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي پورقديمي   مباني عمومي رايانه  ٤٠

  ٣سايت كامپيوتري   ١٤-١٩دوشنبه ساعت   خانم دباغي پور  انيميشن تعاملي   ٤١

  آزمايشگاه فيزيك  ١٨ - ٢٠دوشنبه ساعت   آقاي اختيار وكالتي  ١آزفيزيك  ٤٢

  آزمايشگاه ديجيتال  ٨ - ١٠دوشنبه ساعت   خانم درخشي     ٢آزمدارهاي منطقي و معماري+آز سيستم ديجيتال   ٤٣

  ٨ - ١٠دوشنبه ساعت   خانم دستمالچي  ١آز زيست شناسي سلولي و مولكولي گ  ٤٤
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٣ - ١٥دوشنبه ساعت   آقاي حسن پور   حضوري آنيل ١گ  ٢آز باكتري شناسي پزشكي   ٤٥
آزمايشگاه شيمي و  

 زيست شناسي

  ١٥ - ١٧دوشنبه ساعت   آقاي حسن پور   حضوري آنيل ٢گ  ٢آز باكتري شناسي پزشكي   ٤٦
آزمايشگاه شيمي و  

 زيست شناسي

  ١٦ - ١٨دوشنبه ساعت   آقاي قربان پور   ١آز زيست شناسي ميكروبي گ   ٤٧
آزمايشگاه شيمي و  

  شناسيزيست 

  

  

  

  



  برنامه كالسهاي حضوري سه شنبه

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

 ١پالتو   ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي گودرزي   سلفژ و آواز   ١

 ) ١(كارگاه   ١كالس   ٨ - ١٤شنبه ساعت سه  خانم خردمند   ٣+مقدمات طراحي معماري  ٢مقدمات طراحي معماري    ٢

 ) ١(كارگاه   ١كالس   ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي باباپور فاتحي  ٢شهري  كارگاه طراحي   ٣

 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ٨ - ١٤شنبه ساعت سه  آقاي آدينه قهرماني     ١طراحي معماري    ٤

 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ١٥-١٨سه شنبه ساعت   خانم دباغي پور  كارگاه ديجيتال  ٥

  ٤كالس    ١٠-١٤شنبه سه   خانم واليتي  مباني برنامه ريزي فضاهاي شهري   ٦

٧  
  ١٧و ١٠حضوري -مجازيترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي 

  خرداد 
  ٣كالس   ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  خانم حيدرزاده 

  ٣كالس   ١٢ - ١٤شنبه ساعت سه  خانم حيدرزاده   خرداد  ١٧و ١٠حضوري  -مجازي  ترجمه تشريحي  ٨

  ٣كالس    ١٦ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي عزيزي   ٢گ   ٢اصول حسابداري   ٩

  ٧كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي تقي پور  تا پايان ماه رمضان مجازياصول حسابرسي (جبراني نامرتبط)   ١٠

  ٤كالس    ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  خانم فرويزي  مباني برنامه ريزي و پيشرفت عدالت   ١١

١٢  
مهندسي محيط زيست+بهداشت و صيانت از محطي زيست  

  حضوري بعد از رمضان -مجازي

خانم سيدي 

  صاحباري 
  ٤كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه

  ٤كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي هوشمند   متره و برآورد    ١٣

١٤  
+تصويرسازي پيشرفته+بازسازي آثار مشاهير  ٢تصويرسازي 

  نصوير سازي 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١٣شنبه ساعت سه  خانم عابدي 

 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٤ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي رحيمي   ٢كارگاه مدل سازي   ١٥

  ٧كالس    ١٢ - ١٤شنبه ساعت سه  آقاي اكبري نژاد   روانسنجي  ١٦

  ٧كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي مجرد   فارسي  رمعاصادبيات   ١٧

  ٧كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي گودرزي   موسيسقي در نمايش  ١٨

  ٨كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي حالج زاده   ترجمه و بررسي آثار اسالمي   ١٩

  ٨كالس    ١٧ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي مرندي   اصول كار نيروگاههاي حرارتي  ٢٠

 ١٠كالس    ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  آقاي طباخي  ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت+ماليه عمومي   ٢١

 ١٠كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  خانم فرويزي  اقتصاد خرد*فرد  ٢٢

 ١٠كالس    ١٢ - ١٤شنبه ساعت سه  خانم فرويزي  اقتصاد خرد  ٢٣

 ١٠كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  خانم حسيني نسب  * زوج ٢حسابداري شركتهاي    ٢٤

  ٢٠كالس   ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  خانم حسيني نسب  ٢حسابداري شركتهاي    ٢٥

 ١٠كالس    ١٤ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي فرشي اقدم   آمار استنباطي   ٢٦

 ١٠كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي فرشي اقدم   روانشناسي رشد پيشرفته  ٢٧

 ١١كالس    ١٣ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي خاكي خطيبي  حضوري بعد از رمضان -مجازيمكانيك خاك   ٢٨

  ١١كالس    ١٠-١٣سه شنبه ساعت   آقاي طباخي  مديريت سرمايه گذاري+سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار   ٢٩



 ١١كالس    ١٦-١٨سه شنبه   آقاي لطفي   ١+اصول مديريت مالي ١مالي   ٣٠

 ١٤كالس    ١٨-٢٠سه شنبه   آقاي لطفي   *زوج ١مالي +اصول مديريت ١مالي   ٣١

 ١١كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي نهندي   مديريت مالي پيشرفته+مديريت مالي   ٣٢

٣٣  
+سيستم هاي انرژي  ١+مدار الكتريكي ١مباني مهندسي برق 

  ارديبهشت تا آخر ترم   ٢٠حضوري از  -مجازي ١الكتريكي 
  ١٢كالس    ٨ - ١١شنبه ساعت سه  خانم درخشي 

  ١مدارمنطقي+ سيستم هاي ديجيتال   ٣٤
آقاي محامد  

  خسروشاهي 
  ١٢كالس    ١١ - ١٤شنبه ساعت سه

٣٥  
خرداد   ٢٠ارديبهشت و   ٢٠فرورودين و   ٢٣مباني پويا نمايي 

  حضوري 

آقاي محامد  

  خسروشاهي 
  ١٢كالس    ١٤ - ١٧شنبه ساعت سه

٣٦  
  ٣٠و   ٢٣شبكه هاي كامپيوتري+نصب و راه اندازي شبكه  

  ارديبهشت حضوري   ٢٧و ٢٠و ٦-فروردين
  ١٢كالس    ١٧ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي فاطمي

 ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ١٢ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي نقي زاده  طراحي فني+طراحي فني ساختمان   ٣٧

  ١٤كالس    ١٠ - ١٣شنبه ساعت سه  خانم احمدزاده   ساختار و تنوع ميكروبي  ٣٨

  ١٤كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي قصاب پور   ١آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت   ٣٩

  ١٥كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي قصاب پور   *زوج  ١آمارو احتماالت و كاربرد آن در مديريت   ٤٠

  ١٤كالس    ١٨ - ٢٠شنبه ساعت سه  آقاي تقي پور  *فرد  ٢مديريت مالي    ٤١

  ١٤كالس    ١٣ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي عزيزي   +حسابرسي ١اصول حسابرسي   ٤٢

  ١٥كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي تقي پور  ٢مديريت مالي    ٤٣

  ١٥كالس    ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  آقاي دانشور   مديريت استراتژيك    ٤٤

  ١٥كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  دانشور آقاي   مديريت استراتژيك*فرد   ٤٥

  ١٥كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  خانم راضي  بازاريابي بين المللي*زوج    ٤٦

  ١٥كالس    ١٢ - ١٤شنبه ساعت سه  خانم راضي  بازاريابي بين المللي    ٤٧

  ١٦كالس    ١١ - ١٤شنبه ساعت سه  آقاي داداشي   احساس و ادراك   ٤٨

  ١٦كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي داداشي   ١روانشناختي آزمونهاي    ٤٩

  ١٦كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي داداشي   *فرد  ١آزمونهاي روانشناختي   ٥٠

  ١٨كالس    ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  خانم حيدرزاده   خرداد  ١٦و ٩حضوري  –مجازي  ترجمه قراردادها و مكاتبات   ٥١

  ١٨كالس    ١٠ - ١٢شنبه ساعت سه  خانم فرويزي  پيشرفت عدالت مباني برنامه ريزي و   ٥٢

  ١٨كالس    ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي اكبري نژاد   روانسنجي* فرد  ٥٣

  ١٨كالس    ١٦ - ١٩شنبه ساعت سه  آقاي اسماعيلي  ارديبهشت   ٢٧و ٢٠و٦حضوري  -مجازي  ١طراحي اجزاي   ٥٤

  ١٩كالس    ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي اكبري نژاد   روشهاي آماري پيشرفته   ٥٥

  ٢٠كالس   ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  آقاي مجرد   ادبيات پايداري    ٥٦

  ٢٠كالس   ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي مجرد   ادبيات معاصر فارسي    ٥٧

  كارگاه چاپ  ١٠ - ١٤شنبه ساعت سه  آقاي رحيمي   كارگاه حجم سازي+ حجم سازي   ٥٨

  ١سايت كامپيوتري  ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي خاكي خطيبي  حضوري بعد از رمضان -مجازياصول مهندسي پل   ٥٩



  ٨ - ١٠شنبه ساعت سه  خانم دستمالچي  ١آز ژنتيك مولكولي گ   ٦٠
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٤ - ١٦شنبه ساعت سه  خانم پاسباني   ١آزساختار و تنوع گياهي گ  ٦١
آزمايشگاه شيمي و  

 شناسيزيست 

  ١٦ - ١٨شنبه ساعت سه  آقاي قربان پور   ٢تار و تنوع ميكروبي گ خآزسا  ٦٢
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برنامه كالسهاي حضوري چهارشنبه

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

 ) ١(كارگاه   ١كالس   ١٠-١٤چهارشنبه ساعت  اقاي حميدي   مباني نمايش عروسكي   ١

 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ١٤ - ٢٠چهارشنبه ساعت   خانم سلمانزاده     ٣طراحي معماري    ٢

  ٣كالس   ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   آقاي حالج زاده   ساخت زبان فارسي  ٣

  ٣كالس   ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي نويدي  تا پايان ماه رمضان مجازيبررسي موارد خاص در حسابداري   ٤

  ٣كالس   ١٨ - ٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي محمدزاده   تا پايان ماه رمضان مجازي حسابداري بخش عمومي   ٥

  ٤كالس    ١٠ - ١٤چهارشنبه ساعت   آقاي آدينه قهرماني     ٢+درك و بيان معماري  ٢بيان معماري    ٦

  ٤كالس    ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   خانم مساح  بهره وري  و تحزيه و تحليل   ٧

  ٤كالس    ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   خانم مساح  تحزيه و تحليل*فرد بهره وري  و   ٨

  ٤كالس    ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   خانم مساح  سيستمهاي اطالعات مديريت*زوج   ٩

  ٤كالس    ١٨ - ٢٠چهارشنبه ساعت   خانم مساح  سيستمهاي اطالعات مديريت   ١٠

  طراحي بسته بندي   ١١
آقاي جواد  

  پيرمرزآباد 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١٣چهارشنبه ساعت 

  ١٥ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي عباس زاده  ١عكاسي در گرافيك   ١٢
(كارگاه  ٦كالس  

  عكاسي)

  ٧كالس    ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   آقاي نويدي  حضوري در ارديبهشت ماه  ١بهايابي   ١٣

 ٨كالس    ١٥ - ١٧چهارشنبه ساعت   آقاي اسالميان   اخالق كسب و كار   ١٤

 ٨كالس    ١٧ - ٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي ستاري  سنجي مالياقتصاد   ١٥

  ١٠كالس    ١٨ - ٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي احمديان  پيشرفته مالي مهندسي  ١٦

  ١٠كالس    ١٤-١٧چهارشنبه ساعت   آقاي لطفي   حسابداري اموربيمه   ١٧

  ١١كالس    ١١ - ١٤چهارشنبه ساعت   خانم احمدزاده   زيست شناسي پرتوي  ١٨

  ١١كالس    ١٥-١٧چهارشنبه ساعت   آقاي تقي پور  حسابداري ابزار و عقود مالي و اسالمي  ١٩

  ١١كالس    ١٧-٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي تقي پور  كنترل داخلي و نظام راهبري شركتي+ كنترل هاي داخلي   ٢٠

  ١١كالس    ١٨-٢٠.١٥چهارشنبه ساعت   آقاي نويدي  مباحث جاري در حسابداري + حسابداري موارد خاص   ٢١

  ١٢كالس    ٨ - ١٢چهارشنبه ساعت   آقاي جمالي   حضوري بعد از رمضان -مجازي ١دو و ميداني  ٢٢

  ١٢كالس    ١٣ - ١٥چهارشنبه ساعت   آقاي اسالميان   گيري  تصميم تئوري كاربرد  ٢٣

٢٤  
مديريت+روش   در آميخته  و كيفي هاي پژوهش شناسي روش

  تحقيق
  ١٢كالس    ١٥ - ١٧چهارشنبه ساعت   خانم راضي

٢٥  
خرداد   ٤ارديبهشت و    ٢٨- ٢١مكانيك سياالت پيشرفته 

  حضوري 
  ١٢كالس    ١٧ - ٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي طالبي زنوزي 

  ) ٤(كارگاه ١٣كالس    ٨ - ١٤چهارشنبه ساعت   خانم عابدي   ٢مباني هنرهاي تجسمي    ٢٦

  ١٤كالس    ١٤ - ١٧چهارشنبه ساعت   آقاي ستاري  حسابداري براي مديران   ٢٦

  ١٤كالس    ١٧ - ٢٠چهارشنبه ساعت   آقاي اسالميان   تصميم گيري براي مديران   ٢٧



  ١٥كالس    ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   خانم مساح  مساله يابي و حل مساله    ٢٨

  ١٥كالس    ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي احمديان  ريسك  مديريت و مالي مهندسي  ٢٩

٣٠  
خرداد   ١١ارديبهشت و  ٢٨- ٢١-١٤تاريخ هاي  مديريت شبكه 

  حضوري 
  ١٦كالس    ١٠ - ١٣چهارشنبه ساعت   خانم روحي فر

٣١  
تاريخ   )١گروه جدول از  درس(پيشرفته كامپيوتري هاي شبكه

  خرداد حضوري  ١١ارديبهشت و   ٢٨-٢١- ١٤هاي 
  ١٦كالس    ١٣ - ١٦چهارشنبه ساعت   خانم روحي فر

  ١٨كالس    ١٠ - ١٢چهارشنبه ساعت   خانم فاروقي  ٢روانشناسي كودكان با نياز ويژه  ٣٣

  ١٨كالس    ١٢ - ١٤چهارشنبه ساعت   خانم فاروقي  آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان  ٣٤

  ١٨كالس    ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   آقاي داداشي   روانشناسي سالمت   ٣٥

  ١٨كالس    ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي فرشي اقدم   روانشناسي و مشاوره خانواده   ٣٦

  ١٨كالس    ١٨ - ٢٠چهارشنبه ساعت   خانم فرويزي  بازارها و نهادهاي مالي   ٣٧

  روانشناسي  ٣٨
آقاي اسمخاني 

  اكبري نژاد 
  ١٩كالس    ٨ - ١٠چهارشنبه ساعت 

  ١٩كالس    ١٠ - ١٢چهارشنبه ساعت   خانم خواجه   اخالق حرفه اي    ٣٩

  ١٩كالس    ١٢ - ١٤چهارشنبه ساعت   خانم خواجه    ٢آسيب شناسي رواني   ٤٠

٤١  
  يبهشتارد ٢٨و   ٢١  يها يختارپيشرفته  ژنتيك مهندسي

    يحضور
  ١٩كالس    ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   خانم جبلي

٤٢  
  ٢٨و   ٢١ يها يختارزيستي   هاي ماكرومولكول ساختار

    يضورح يبهشتارد
  ١٩كالس    ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي مهدي زاده 

 كارگاه چاپ  ٨ - ١٢چهارشنبه ساعت   آراسته خانم   فرم و فضا  ٤٣

 ١سايت كامپيوتري   ١٢ - ١٤چهارشنبه ساعت   آقاي رنجبر خديوي   آزمايشگاه پايگاه داده ها   ٤٤

  آز ژنتيك مولكولي   ٤٥
خانم دكتر 

  دستمالچي
  ٩ - ١١چهارشنبه ساعت 

آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٢ - ١٤چهارشنبه ساعت   خانم دستمالچي  ٢گ  ١آز زيست شناسي سلولي و مولكولي    ٤٦
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٤ - ١٦چهارشنبه ساعت   خانم پاسباني   ٢آزساختار و تنوع گياهي گ  ٤٧
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  ١٦ - ١٨چهارشنبه ساعت   آقاي قربان پور   ٢آز زيست شناسي ميكروبي گ   ٤٨
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  

   



  برنامه كالسهاي حضور پنجشنبه

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

 ١پالتو   ١٠ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي نژد نجفيان    ١نفر كارگاه بازيگري و كارگرداني پيشرفته  ٢٣  ١

 ١پالتو   ١٥ - ١٩پنجشنبه ساعت   آقاي نژد نجفيان    ٢كارگاه كارگرداني   ٢

 ٢پالتو   ١٠ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي نيكجو    ٢كارگاه بازيگري  ٣

 ٢پالتو   ١٦ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي راثي   كارگاه بازيگري و كارگرداني راديو    ٤

  ) ١(كارگاه   ١كالس   ١٠ - ١٦پنجشنبه ساعت   خانم نجاري   ٢طرح معماري   ٥

٦  
جلسه حضوري   ٢-تركيبي  ٣كارگرداني تصوير متحرك 

  خواهند داشت 
 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ٨ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي حسيني اصل 

٧  
  تركيبي ٣طرح معماري 

١٢-٢٠  
 ) ٢(كارگاه ٢كالس   ١٤ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي شعرباف 

  ٣كالس   ٨ - ١٢پنجشنبه ساعت   خانم صفرپور   حضوري بعد از ماه رمضان -مجازي ١شنا  ٨

  ٣كالس   ١٦ - ١٨پنجشنبه ساعت   آقاي بادآور نهندي   تا پايان ماه رمضان مجازي مباحث جاري در حسابداري   ٩

  ٣كارگاه طراحي شهري    ١٠
آقاي عبداهللا زاد  

  طرفي
  ٤كالس    ٨ - ١٤پنجشنبه ساعت 

 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ٨ - ١١پنجشنبه ساعت   آقاي اصل اسعدي   چيدمان هنرهاي تجسمي + طراحي گرافيك محيطي و شهري    ١١

 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١١ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي اصل اسعدي   رسانه هاي الكترونيكي  ٢ازتباط تصويري   ١٢

    ٢كارگاه تصويرمتحرك    ١٣
آقاي جالل  

  پيرمرزآباد 
 ) ٣(كارگاه  ٥كالس    ١٤ - ٢٠پنجشنبه ساعت 

  ١٥ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي عباس زاده  عكاسي و هنرهاي ديجيتالي  ١٤
(كارگاه  ٦كالس  

  عكاسي)

  ٧كالس    ١٤ - ١٦پنجشنبه ساعت   آقاي تقي لر   نقد در نمايش   ١٥

  ٨كالس    ١٠ - ١٢ساعت پنجشنبه   خانم سيدي  ادريبهشت حضوري  ٨و ١فروردين و  ٢٥كالس جبراني    ١٦

  ٨كالس    ١٢ - ١٤پنجشنبه ساعت   خانم سيدي  ادريبهشت حضوري  ٨و ١فروردين و  ٢٥كالس جبراني    ١٧

  ٨كالس    ١٤ - ١٦پنجشنبه ساعت   آقاي نقي پور  مالي  در تصادفي فرآيندهاي  ١٨

  ٨كالس    ١٦ - ١٨پنجشنبه ساعت   آقاي دانشور   كننده  مصرف رفتار مديريت  ١٩

  ٨كالس    ١٨ - ٢٠پنجشنبه ساعت   خانم راضي  برند  و تبليغات مديريت  ٢٠

  ٨كالس    ٨-١٠پنجشنبه ساعت  آقاي تقي پور  ٢مالياتي   ٢١

    ٣كارگاه تصويرمتحرك    ٢٢
آقاي جالل  

  پيرمرزآباد 
 ١٠كالس    ٨ - ١٤پنجشنبه ساعت 

  ١١كالس    ١١ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي سالمي   تا پايان ماه رمضان مجازي هاي ساخت روش  ٢٣

  ١١كالس    ١٤ - ١٧پنجشنبه ساعت   آقاي كيواني  تا پايان ماه رمضان مجازي مدل سازي اطالعات ساخت   ٢٤

  ١١كالس    ١٧ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي بضاعتي  تا پايان ماه رمضان مجازيآمار و احتماالت   ٢٥

٢٦  
و   ١٥و   ١سيستم هاي چندرسانه اي+محيط هاي چنررسانه اي 

  ارديبهشت حضوري  ٢٩
  ١٢كالس    ٨ - ١١پنجشنبه ساعت   خانم كاظمي 



  ١٢كالس    ١٢ - ١٤پنجشنبه ساعت   خانم دستمالچي  ي حضور يبهشتارد  ٢٩و ٢٢ ي ها يختاربافت  و سلول كشت  ٢٧

٢٨  
- مجازي اصول مديريت ساخت+سرپرستي و مديريت كارگاه 

  حضوري بعداز ماه رمضان 
  ١٢كالس    ١٧ - ١٩پنجشنبه ساعت   آقاي كيواني

  ١٣كالس    ٨ - ١٣پنجشنبه ساعت   آقاي جواهر   گرافيك و هنر جديد   ٢٩

  ١٣كالس    ١٣ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي جواهر   گرافيك محيطي -٣ارتباط تصويري   ٣٠

  ١٤كالس    ١٥ - ١٨پنجشنبه ساعت   خانم راضي  سازماني مديريت رفتار  ٣١

  ١٤كالس    ١٨ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي دانشور   مديريت استراتژيك   ٣٢

  ١٥كالس    ١٦ - ١٨پنجشنبه ساعت   آقاي ستاري  بين المللي  مالي مديريت  ٣٣

  ١٦كالس    ٨ - ١١پنجشنبه ساعت   آقاي نوروزي   ارديبهشت حضوري   ٢٨- ٢٢-١٥بيوانفورماتيك   ٣٤

  ١٦كالس    ١١ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي نقي پور  ارديبهشت حضوري  ٢٨- ٢٢-١٥بهينه سازي   ٣٥

  ١٦كالس    ١٨ - ٢٠پنجشنبه ساعت   آقاي ستاري  پيشرفته  سرمايه گذاري مديريت  ٣٦

  ١٨كالس    ٨ - ١١پنجشنبه ساعت   آقاي قربان پور   زيست شناسي ميكروبي  ٣٧

٣٨  
  ١٩و ١٢ارديبهشت +  ٢٩انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي) 

  خرداد حضوري 

آقاي خدادادي  

  بهتاش
  ١٨كالس    ١٦ - ١٩پنجشنبه ساعت 

  ١٩كالس    ٩ - ١١پنجشنبه ساعت   آقاي نقي پور  تا پايان ماه رمضان مجازي سمينار و روش تحقيق   ٣٩

  ١٩كالس    ١١ - ١٤پنجشنبه ساعت   آقاي قربان پور   فيزيولوژي ميكروبي   ٤٠

٤١  
 يهايخ تارمولكولي  و سلولي شناسي ريست هاي روش اصول

  ي حضور يبهشتارد  ٢٩و  ٢٢
  ١٩كالس    ١٥ - ١٧پنجشنبه ساعت   خانم احمدزاده 

  ١٩كالس    ١٧ - ١٩پنجشنبه ساعت   آقاي طموسا  ي حضور يبهشتارد ٢٩و ٢٢ يها  يختارمولكولي  شناسي ايمني  ٤٢

 رايانه+طراحي به كمك كامپيوتر طراحي به كمك   ٤٣
خانم راضي 

  صوفياني 
 ٣سايت كامپيوتري   ٩ - ١٤پنجشنبه ساعت 

  ١٥ - ١٧پنجشنبه ساعت   آقاي قربان پور   ٢آز فيزيولوژي ميكروبي گ    ٤٤
آزمايشگاه شيمي و  

  زيست شناسي

  

   



  برنامه كالسهاي حضوري جمعه 

  محل تشكيل  زمان تشكيل  نام استاد   نام درس  رديف

 ١پالتو   ١٠- ١٤جمعه ساعت   آقاي نژد نجفيان    ١كارگاه بازيگري و كارگرداني پيشرفته   ١

 ٢پالتو   ١٠ - ١٤جمعه ساعت   آقاي اصل عبداللهي     ١كارگاه كارگرداني پيشرفته   ٢

 ٢پالتو   ١٥ - ١٩جمعه ساعت   آقاي نژد نجفيان  بداهه سازي و هدايت بازيگر* زوج   ٣

  ١١كالس    ٨ - ١١جمعه ساعت   آقاي صبوري   تا پايان ماه رمضان مجازيبهسازي لرزه اي سازه هاي موجود   ٤

  ١١كالس    ١١ - ١٤جمعه ساعت   آقاي صبوري    تا پايان ماه رمضان مجازيطراحي لرزه اي سازه هاي موجود   ٥

  ١٢كالس    ٨ - ١١جمعه ساعت   ميالنچيانآقاي   تا پايان ماه رمضان مجازي سازه هاي فوالدي پيشرفته   ٦

  ١٢كالس    ١١ - ١٤جمعه ساعت   خانم مهمانخواه   تا پايان ماه رمضان مجازي بيوانفورماتيك ساختاري   ٧

 


