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 شماره گروه شماره درس نام استاد نام درس ردیف

 دروس پایه

1ریاضی   1  11 30977 صدیقه سادات حسین نژاد 

1ریاضی   2 دارابی حمید   30977 20 

1 ریاضی  3 عابدی مصطفی   30977 1 

1 ریاضی  4  5 30977 حمید دارابی 

 10 30955 سمیه گرایلو 2ریاضی  5

 10 310994 سمیه گرایلو 2ریاضی  6

2 ریاضی  7 پور قربانی سمیه   30955 20 

2 ریاضی  8 گرایلو سمیه   30955 25 

2 ریاضی  9 نسب حسینی محبوبه   30955 2 

2 ریاضی  10 عابدی مصطفی   30955 3 

 11 30958 آسیه محمدنژاد 1فیزیک   11

1فیزیک   12 زاک خرسند علی   30958 20 

1 فیزیک  13 فرد قاسمی مهدی   30958 1 

 10 30959 آسیه محمدنژاد 2 فیزیک  14

2 فیزیک  15 فرد رویین مژده   30959 25 

2 فیزیک  16 محمدنژاد آسیه   30959 30 

2 فیزیک  17 فرد قاسمی مهدی   30959 2 

2 فیزیک  18 فرد قاسمی مهدی   30959 3 

 10 310973 سمیه گرایلو معادالت دیفرانسیل  19

دیفرانسیل معادالت  20 گرایلو سمیه   310973 20 

دیفرانسیل معادالت  21 گرایلو سمیه   311031 30 

دیفرانسیل معادالت  22  2 310973 محموبه حسینی نسب 

دیفرانسیل معادالت  23  3 310973 مصطفی عابدی 

دیفرانسیل معادالت  24 گرایلو سمیه   412979 2 

 10 310975 صدیقه سادات حسین نژاد محاسبات عددی  25

 11 310975 صدیقه سادات حسین نژاد محاسبات عددی  26

753109 احمد منتظری محاسبات عددی  27  1 

 1 310997 احمد منتظری محاسبات عددی  28

 10 311004 صدیقه سادات حسین نژاد روش های محاسبات عددی  29

 10 30957 نسرین روشنی آمار و احتمال مهندسی  30

 1 311361 نسرین روشنی آمار و احتمال مهندسی  31

 1 412977 نسرین روشنی آمار و احتمال مهندسی  32

 30 310960 یهرق مقدم خالقیان عمومی شیمی  33

 10 311012 رقیه مقدم خالقیان شیمی مهندسی عمومی شیمی  34
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 دانشکده مکانیک، عمران و علوم مهندسی

 10 10984 مهدی دیزبنی نیای شریف آن کاربرد و کامپیوتر مبانی  35

 10 11005 محمد خوران عددی کنترل ماشینهای  36
 10 111235 مجید قربانی ایزدی صنعتی مکانیک  37

 10 111237 اهلل حبیب صفری نیف زبان  38

 10 111263 اهلل حبیب صفری 3یونیورسال افزار ماشینهای  39

 10 111267 اهلل حبیب صفری روشهای تولید  40

 10 111268 محمد خوران افزار ماشینهای و نگهداری و نصب تعمیر  41

 10 310996 مهدی دیزبنی نیای شریف کامپیوتر نویسی برنامه  42

 10 311005 مهدی دیزبنی نیای شریف سازی برنامه و کامپیوتر مبانی  43

 10 311171 نباتی امین 1 صنعتی کشی نقشه  44

 11 311171 احمدرضا اصغرزاده 1 صنعتی کشی نقشه  45

 10 311172 محمد خوران استاتیک  46

 10 311174 حدیث ژرفی 1مصالح مقاومت  47

 10 311176 نباتی امین 1ترمودینامیک  48

 10 311182 مرتضی قیطر سعادت مهندسی ریاضی  49

 11 311182 مرتضی طرقی سعادت مهندسی ریاضی  50

 10 311185 مرتضی طرقی سعادت 1 سیاالت مکانیک  51

 10 311197 حسن مسلمی 1 برق مهندسی مبانی  52

 10 311198 هادی قمری 2 برق مهندسی مبانی  53

 10 311227 مصطفی عابدی گسسته ریاضیات  54

 10 311296 اهلل حبیب صفری مکانیک تخصصی زبان  55

 10 311298 اهلل حبیب صفری 2 صنعتی کشی نقشه  56

 11 311399 مرتضی دیرانلو استاتیک  57

 10 311402 هدی خادمی سازی شهر و معماری طراحی  58

 10 311404 ابوالفضل فرزی زیست محیط مهندسی  59

 10 311443 مرتضی دیرانلو عملیات و 1 برداری نقشه  60

 10 311467 ضار مقصودی 1 مصالح مقاومت  61

 10 311468 مهدی دیزبنی نیای شریف دینامیک  62

 11 311479 حسن مسلمی برق مهندسی مبانی  63

 10 311489 مهدی فرد قاسمی مغناطیس الکترو  64

 10 311493 محمد خوران استاتیک  65

 11 311494 مهدی دیزبنی نیای شریف دینامیک  66

 10 311513 حدیث ژرفی مصالح مقاومت  67

 11 311513 رضا مقصودی لحمصا مقاومت  68

 11 311574 مرتضی طرقی سعادت 1 سیاالت مکانیک  69

 10 311806 مرتضی دیرانلو بتن تکنولوژی  70

 10 311808 امین خزائی 1 ها سازه تحلیل  71

 11 311808 امین خزائی 1 ها سازه تحلیل  72
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 10 311816 مرتضی دیرانلو خاک مکانیک  73

 10 311819 رضا مقصودی سیاالت مکانیک  74

 10 311857 جواد پور حسن فاضالب و آب مهندسی اصول  75

 10 411185 حسن نصرتی غفوریان بهداشت و ایمنی  76

 10 411284 محمد خوران ابزار ماشینهای نگهداری و تعمیر ، نصب  77

 10 411286 حسن نصرتی غفوریان رباتیک  78

 10 411291 حسن نصرتی غفوریان آز و مخرب غیر تستهای  79

 10 411294 اهلل حبیب صفری آزمایشگاه و نیوماتیک ،هیدرولیک  80

 10 411293 محمد خوران عددی کنترل های ماشین  81

 دانشکده مهندسی مواد، شیمی و ایمنی

 25 311015 کاخکی اکرامی السادات مهری 2 عمومی شیمی  82

 26 311015 مقدم خالقیان رقیه 2 عمومی شیمی  83
 25 311016 کاخکی اکرامی السادات مهری الی شیمی  84

مواد خواص  85 قمری میثاق   311521 25 

1 برق مبانی  86 قمری هادی   312177 25 

صنعتی کشی نقشه  87 خادمی هدی   311238 25 

 25 311161 خوران محمد استاتیک  88

و مواد انرژی موازنه  89  20 311783 مقدم خالقیان رقیه 

زیست محیط حفاظت اصول  90  25 311782 افراسیابی حمزه 

تجزیه شیمی  91 مقدم خالقیان رقیه   311018 26 

وحید رحمانی بهگام ترمودینامیک  92  111179 25 

وحید رحمانی بهگام ترمودینامیک  93  111179 26 
مصالح مقاومت  94 ژرفی حدیث   312179 25 

مصالح مقاومت  95 دیزبنی نیای شریف مهدی   312179 26 
سیاالت مکانیک  96 زاده نایب حامد   311263 25 

کاخکی اکرامی السادات ریمه الکتروشیمی  97  311759 25 

شیمی مهندسی عمومی شیمی  98 مقدم خالقیان رقیه   311008 20 

شیمی مهندسی الی شیمی  99 کاخکی اکرامی السادات مهری   311025 20 

1 شیمی مهندسی ترمودینامیک  100 وحید رحمانی بهگام   311787 20 

تجزیه شیمی  101 مقدم خالقیان رقیه   311023 21 

2 شیمی مهندسی ترمودینامیک  102 وحید رحمانی بهگام   311788 20 

1 حرارت انتقال  103 عباسی صدیقه   311789 20 

صنعتی کشی نقشه  104  20 311030 خادمی هدی 

صنعتی کشی نقشه  105  21 311030 جهانیان اکبر علی 

2 سیاالت مکانیک  106 زاده نایب حامد   311785 20 

صنعتی کشی نقشه  107  30 311030 جهانیان اکبر علی 

کامپیوتر سازی برنامه و یمبان  108 ساجدی فاطمه   311021 30 

الهامی مرضیه ایستایی  109  311877 30 

قمری میثاق بلورشناسی  110  311881 30 
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مواد مکانیک  111 دیزبنی نیای شریف مهدی   311878 30 

مواد فیزیک شیمی  112 زاده اسماعیل جواد   311883 30 

مهندسی ریاضی  113 زاده حاجی مرتضی   311977 30 

انتقال یها پدیده  114 زاده حاجی مرتضی   311882 30 

1مواد ترمودینامیک  115 حیدری غالمرضا   311884 30 

1 مواد مکانیکی خواص  116 زاده اسماعیل جواد   311885 30 

گری ریخته و انجماد اصول  117 زاده حاجی مرتضی   311890 30 

حرارتی عملیات  118 زاده حاجی مرتضی   311908 30 

 دانشکده برق، کامپیوتر و صنایع

 1 311201 احمدی مهدی کامپیوتر نویسی برنامه  119

 1 311203 امامی جالل کامپیوتر نویسی برنامه  120
 1 311158 دارابی طوبی 2اقتصادعمومی  121

مصالح مقاومت و استاتیک  122 مقصودی رضا   311360 1 

گسسته ریاضیات  123 عابدی مصطفی   311209 1 

گسسته ریاضی  124 عابدی مصطفی   412980 1 

 1 313317 امامی جالل شرفتهپی نویسی برنامه  125

1 الکتریکی مدارهای  126  1 311205 احمدی مهدی 

مغناطیس الکترو  127  1 311219 فرد قاسمی مهدی 

مهندسی ریاضی  128 احمدی مهدی   412978 1 

مهندسی ریاضی  129 احمدی مهدی   31165 2 

مهندسی ریاضی  130 احمدی مهدی   311182 1 

مهندسی احتمال  131 بوستانی آبتین   311007 1 

آن کاربرد و احتمال ریتئو  132 بوستانی آبتین   311358 1 

خطی جبر  133 دارابی حمید   311357 1 

کاربردی خطی جبر  134 دارابی حمید   313179 1 
مهندسی اقتصاد  135 بقائیان عاطفه   311359 2 

منطقی مدارهای  136 مقدم پدیداران فرهنگ   31163 1 

ها الگوریتم و ها داده ساختمان  137 موید اهلل حجت   313180 1 

1 الکتریکی های اشینم  138 کربالئی علیرضا   311222 1 

1 الکترونیک  139 نیستانی مهدی   311218 1 

ها سیستم و ها سیگنال  140 احمدی مهدی   311247 1 

1 دیجیتال سیستمهای  141  1 311248 باقری اسما 

2 الکتریکی مدار  142  1 311223 کربالئی علیرضا 

تخصصی زبان  143 باقری اسما   311215 1 

1 عملیات در تحقیق  144 بوستانی آبتین   311369 1 

مهندسی آمار  145  1 311370 بقائیان عاطفه 

تولید روشهای  146 صفری اهلل حبیب   311363 1 
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برق مهندسی مبانی  147 مسلمی حسن   311371 1 

کامپیوتر معماری  148 مقدم پدیداران فرهنگ   31167 1 

کامپیوتر معماری  149 مقدم پدیداران فرهنگ   413183 1 

ها ماشین و زبانها نظریه  150 مقدم پدیداران فرهنگ   31170 1 

کامپایلر طراحی اصول  151 نودهی فتانه   313321 1 

سیستم سازی برنامه  152 عاشوری مصطفی   413181 1 

(1) کامپیوتری گرافیک  153 عاشوری مصطفی   413279 1 

وب صفحات طراحی  154 عاشوری مصطفی   413287 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


