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 پنج شنبه )دانشكده هنر(20كالس  عليرضا-سينا 11 8 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته تخصصی برق بررسی احتمالی سيستم هاي قدرت 881409  .2

 كامپيوتر ارتباطات بی سيم 876905  .3
 

 پنج شنبه )دانشكده هنر(19كالس  محمدرضا-نوري مهر 11 8 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 پنج شنبه )دانشكده هنر(19كالس  عليرضا-سينا 14 12 2 كارشناسی پيوسته اصلی برق 1ماشين هاي الكتريكی  531314  .4

 پنج شنبه )دانشكده هنر(19كالس  عليرضا-سينا 14 12 2 كاردانی پيوسته اصلی برق )جبرانی(DCماشين هاي الكتريكی  191418  .5

 پنج شنبه )دانشكده هنر(19كالس  عليرضا-سينا 17 14 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته تخصصی برق كنترل توان راكتيو 881407  .6

 پنج شنبه 2كالس  وحيد-هيبت اله پور 17 14 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته تخصصی برق توزيع انرژي الكتريكی 881404  .7

 چهار شنبه (2مركز رايانه )ش  عاطفه-رحيمی فر 11 8 2 كاردانی پيوسته ع (-اصلی )ن برق كاربرد رايانه در برق 191310  .8

 چهار شنبه (2مركز رايانه )ش  عاطفه-رحيمی فر 10 8 1 كارشناسی پيوسته تخصصی كامپيوتر كارگاه برنامه نويسی مت لب 541467  .9

 چهار شنبه (2مركز رايانه )ش  عاطفه-رحيمی فر 12 8 2 كارشناسی ناپيوسته اصلی برق نرم افزارهاي كاربردي در الكترونيك 301305  .10

 چهار شنبه 1كالس  مهسا-صنعتی زاده 11 8 3 كاردانی پيوسته اصلی برق تحليل مدارهاي الكتريكی 191301  .11

 چهار شنبه 1كالس  مهسا-صنعتی زاده 11 8 3 كاردانی پيوسته اصلی برق تحليل مدارهاي الكتريكی 181301  .12

 چهار شنبه 5كالس  رضوان-محمدرضايی لركی 11 8 3 كارشناسی پيوسته تخصصی كامپيوتر آزمون نرم افزار 541428  .13

 6كارگاه محاسبه وترسيم  211307  .14
 

 چهار شنبه 7كالس  محمد-معين مهر 10 8 1 كاردانی پيوسته اصلی

 تئوري خطاها 211306  .15
 

 چهار شنبه 7كالس  محمد-معين مهر 12 10 2 كاردانی پيوسته اصلی

 چهار شنبه 2كالس  مهسا-صنعتی زاده 14 11 3 كارشناسی پيوسته اصلی برق سيستم هاي كنترل خطی 531311  .16

 چهار شنبه 2كالس  مهسا-صنعتی زاده 14 11 3 كارشناسی ناپيوسته اصلی برق سيستم هاي كنترل خطی 361309  .17

 چهار شنبه 2كالس  مهسا-صنعتی زاده 14 11 3 كارشناسی ناپيوسته اصلی برق سيستم هاي كنترل خطی 301301  .18

 چهار شنبه ( 1مركز رايانه ) ش  فرزانه-فرخی 14 12 1 كاردانی پيوسته تخصصی كامپيوتر كارگاه شبكه هاي محلی كامپيوتري 161405  .19

 چهار شنبه ( 1مركز رايانه ) ش  فرزانه-فرخی 14 12 1 كارشناسی پيوسته اصلی كامپيوتر آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 541323  .20

 چهار شنبه 8كالس  محمد-خميسی 16 14 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع مديريت در سيستم هاي هوشمند ايمنی 331414  .21

 چهار شنبه 7كالس  محمد-معين مهر 16 14 2 كاردانی پيوسته 2تكنولوژِي و تنظيم دستگاههاي نقشه برداري  211414  .22

 چهار شنبه 11كالس  محمد-خميسی 18 16 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع 2ايمنی برق 331413  .23

 چهار شنبه 8كالس  هدي-موسوي 18 16 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع ايمنی در كشاورزي)اختياري( 331504  .24

 چهار شنبه )دانشكده هنر(20كالس  علی رضا-توكلی 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته تخصصی برق سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير 881411  .25

 چهار شنبه 6كالس  رضا-اسدپور 19 18 1 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع قوانين و استانداردهاي ايمنی و بهداشت 331407  .26

 چهار شنبه 8كالس  محمد -بنی الم  20 18 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع تحليل اثر بخشی سيستم هاي ايمنی 331403  .27

 دو شنبه (1كارگاه برق ) رضا-عليدادي كوزري 14 12 1 كاردانی پيوسته تخصصی برق (2كارگاه سيم پيچی ) 191412  .28

 دو شنبه 7كالس  سيده مائده -خلف زاده 16 13 2 كاردانی پيوسته پايه هنر رياضی جبرانی 221005  .29

 دو شنبه 7كالس  سيده مائده -خلف زاده 16 13 2 كاردانی پيوسته پايه كامپيوتر رياضی)جبرانی( 161002  .30

 دو شنبه 9كالس  آزاده-آبكار 16 14 2 كاردانی پيوسته تخصصی كامپيوتر مبانی مهندسی نرم افزار 161408  .31

 دو شنبه 5كالس  محسن-رضايی 17 14 3 كارشناسی ناپيوسته ع(-تخصصی )ن كامپيوتر مهندسی اينترنت 311404  .32

 دو شنبه 5كالس  محسن-رضايی 17 14 3 كارشناسی پيوسته تخصصی كامپيوتر مهندسی اينترنت 541405  .33

 دو شنبه 6كالس  حديث-شيرعلی 17 15 2 كارشناسی ناپيوسته اصلی مهندسی صنايع كاربرد زبان خارجی در ايمنی صنعتی)جبرانی( 331002  .34

 كامپيوتر نظريه اطالعات و كدينگ 876906  .35
 

 دو شنبه )دانشكده هنر(19كالس  محمد-مصلح 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 دو شنبه 2كالس  مريم-نژادموري 20 17 3 كاردانی پيوسته اصلی برق الكترونيك صنعتی 191305  .36

 دو شنبه 2كالس  مريم-نژادموري 20 17 3 كارشناسی پيوسته تخصصی برق الكترونيك صنعتی 531404  .37

 دو شنبه 2كالس  مريم-نژادموري 20 17 3 كاردانی پيوسته اصلی برق الكترونيك صنعتی 181305  .38

 دو شنبه 2كالس  مريم-نژادموري 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته جبرانی برق الكترونيك صنعتی)جبرانی( 881003  .39

 دو شنبه 2كالس  مريم-نژادموري 20 17 3 كارشناسی ناپيوسته اصلی برق الكترونيك صنعتی 301304  .40

 دو شنبه 12كالس  ياسر-اميري 20 18 2 كاردانی پيوسته اصلی كامپيوتر مبانی الكترونيك 161305  .41

 سه شنبه 1كالس  حافظ-رضايی 12 10 1 كارشناسی پيوسته اصلی برق نقشه كشی مهندسی 531303  .42

 كامپيوتر سيستم هاي توزيع شده 867201  .43
 

 سه شنبه )دانشكده هنر(19كالس  مهدي-صادق زاده 17 14 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 كامپيوتر سيستم هاي توزيع شده 876703  .44
 

 سه شنبه )دانشكده هنر(19كالس  مهدي-صادق زاده 17 14 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 كامپيوتر سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري 856802  .45
 

 سه شنبه )دانشكده هنر(19كالس  مهدي-صادق زاده 17 14 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 سه شنبه 11كالس  رضا-مرادي 17 15 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع مديريت مواد خطرناک 331402  .46

 سه شنبه 10كالس  مهرداد-منشور 18 15 3 كارشناسی پيوسته تخصصی برق حفاظت ورله 531407  .47

 سه شنبه 8كالس  0 18 16 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع مديريت ايمنی در بحران 331412  .48

 سه شنبه 4كالس  پريسا-يزدي 18 16 2 كاردانی پيوسته ع(-تخصصی )ن برق كارآفرينی و پروژه 191414  .49

 سه شنبه 4كالس  پريسا-يزدي 18 16 2 كاردانی پيوسته 3نظري عملی  هنر كارآفرينی و پروژه 221507  .50

 سه شنبه 4كالس  پريسا-يزدي 18 16 2 كاردانی پيوسته ع(-تخصصی )ن كامپيوتر كارآفرينی و پروژه 161418  .51

 كامپيوتر سيستم هاي بی درنگ و نهفته 867209  .52
 

 سه شنبه )دانشكده هنر(19كالس  رضوان-محمدرضايی لركی 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 كامپيوتر طراحی و ارزيابی سيستم هاي بی درنگ نهفته 857504  .53
 

 سه شنبه )دانشكده هنر(19كالس  رضوان-محمدرضايی لركی 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 سه شنبه 8كالس  رضا-اسدپور 20 18 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع ايمنی سيستم هاي تحت فشار 331405  .54

 اصول سرپرستی 201107  .55
 

 سه شنبه 4كالس  پريسا-يزدي 20 18 2 كاردانی پيوسته تخصصی

 شنبه 7كالس  0 14 11 3 كارشناسی پيوسته تخصصی كامپيوتر تجارت الكترونيكی 541416  .56

 شنبه 4كالس  سكينه-جهانگيرزاده 13 11 2 كارشناسی پيوسته اصلی برق 1الكترونيك 531312  .57

 شنبه 3كالس  عاطفه-رحيمی فر 15 12 3 كارشناسی پيوسته اصلی برق مباحث ويژه 531326  .58

 شنبه 3كالس  عاطفه-رحيمی فر 15 12 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق مباحث ويژه 391501  .59



 شنبه 3كالس  عاطفه-رحيمی فر 15 12 3 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق مباحث ويژه در الكترونيك 301409  .60

 شنبه 2كالس  مهرداد-منشور 20 17 3 كارشناسی پيوسته تخصصی برق توليد انرژي الكتريكی  531415  .61

 شنبه 2كالس  مهرداد-منشور 20 17 3 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق توليد و نيروگاه)انتخابی( 361508  .62

 كامپيوتر ارزيابی كارايی سيستم هاي كامپيوتري 866707  .63
 

 شنبه )دانشكده هنر(19كالس  علی-هارون آبادي 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 كامپيوتر ارزيابی كارايی سيستم هاي كامپيوتري 857506  .64
 

 شنبه )دانشكده هنر(19كالس  علی-هارون آبادي 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 كامپيوتر ارزيابی كارآيی سيستم هاي كامپيوتري 876702  .65
 

 شنبه )دانشكده هنر(19كالس  علی-هارون آبادي 20 17 3 كارشناسی ارشد ناپيوسته

 3 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق مدارهاي الكترونيكی 301401  .66
  

 نامشخص vb سكينه-جهانگيرزاده

 2 كاردانی پيوسته تخصصی برق كنترل صنعتی 191408  .67
  

 نامشخص vb مهسا-صنعتی زاده

 3 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق كنترل كننده هاي صنعتی 301405  .68
  

 نامشخص vb مهسا-صنعتی زاده

 3 كارشناسی ناپيوسته تخصصی برق مدارهاي مخابراتی 301403  .69
  

 نامشخص vb آزاده-نوذرپور

 3 كارشناسی پيوسته اصلی برق اصول سيستم هاي مخابراتی 531316  .70
  

 نامشخص vb آزاده-نوذرپور

 يك شنبه 9كالس  منا-ناصحی اسگويی 16 14 2 كاردانی پيوسته تخصصی كامپيوتر (2سيستم عامل) 161401  .71

 يك شنبه 11كالس  پروانه-حاتمی 18 15 3 كارشناسی ناپيوسته اصلی مهندسی صنايع اقتصاد عمومی 331303  .72

 يك شنبه 5كالس  0 20 18 2 كارشناسی ناپيوسته تخصصی مهندسی صنايع سنجش و ارزيابی محيط كار)اختياري( 331502  .73

 


