شنبه
942
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
202
203
204
205
206
207
208
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
علوم پایه



8 - 9:40



موازنه (حسینی)

10-11:40



14 -15/45

دانش خانواده (بيات )

موازنه (حسینی)

حرارت پیشرفته(مطهری)

کنترل ( 2داورنژاد)

طراحی آزمایشی (مقدسی)

سیاالت ( 1صالحی)

پیش بینی خواص (فضعلی) تا ساعت 19

حرارت( 1پرویزیان)

خشک کن (عبادی)

پلیمرها دکتر براتی

انتقال جرم(صالحی)

حرارت( 2پرویزیان)

سیاالت(سنایی پور)

محاسبات عددی (نظامی)

عمليات  2داور نژاد

شکل دهی (میری)

انتقالب (کریمیان)

گاز (سنایی پور)

فوالد ( 1موسوی)

جوش پیشرفته (مستعان-نعمت زاده)

جوش(مستعان)

فوالد( 2موسوی)

استاتیک (مهدوی)

استاتیک(مهدوی)

هیدرولوژی(مهدوی)

خاک (سنایی)

پروژه فوالد (موسوی)

استاتیک (طاهری)

بهینه سازی (طاهری)

ریاضی مهندسی (خلیلی)

ترمو ( 2مصطفوی)

راه سازی (موید فر)

دینامیک ماشین (خورشیدی)

استاتیک(خورشیدی)

طراحی مبدل(محمدی)

علم مواد (جودکی) تا ساعت 19

سیاالت ( 1صفی خانی)

طراحی اجزا ( 2شیخ االسالم)

پایگاه داده (سلطانی)

طراحی بهینه (شیخ االسالم)

انجماد(رئوفی)

بلورشناسی (سنبلی)

استخراج (زارع زاده)

مباحث (زارع زاده)

مهندسی سد(شاه کرمی)

سیاالت (شاه کرمی)

نقشه برداری (صیدی)

سیاالت (مهدوی)

آمار و احتمال (میرکمالی)

سیستم عامل پیشرفته (سلیمانی)

سیستم های اندازه گیری (جودکی)

برنامه ریزی تولید (حسینی)

تعامل (امینی)

مکانیک خاک(سنایی راد)

مدار (رضوانی)

اصول مخابراتی (رضوانی)

سیگنال (ستوده)

( DSPستوده)

محاسبات عددی (خلیلی)

انقالب ( کریمیان)

پروژه -رشته عمران

مباحث(رحمانی)

پردازش (رافع)

کامپایلر (رافع)

تحلیل( 2قدیمی)

کامپوزیت(میرزاخانی  -پاینده)

کنترل (ابوالمعصومی)

الکترومغناطیس (سنایی)

تاریخ امامت(شمس)

عایق(مومنی) از 16/30

فیزیک (امیدی)

1/2

دانش خانواده (طباطبایی)

الکترونیک ( 2سنایی پور)

1/2

ریاضی مهندسی شیخ االسالم
انتقال حرارت (سنبلی)

ریاضی ( 1نورمحمدی)

1/2

شیمی فیزیک (زارع زاده)

خواص (حسن نژاد)

زبان تخصصی (آذر بخت)

محیط زیست (وصالی)

فیزیک ( 2ناصح نژاد)

فیزیک (ناصح نژاد)

اندیشه ( 2حسنی )

دیجیتال (جالل وندی)

فرد

ترمودینامیک ( 1پاینده)

استخراج (پاینده)

ریاضی مهندسی(سنبلی)

ریاضی  (2فرجی)

معادالت (نظامی)

استاتیک (همایونی)

ریاضی ( 1سامره)

زبان عمومی ( دهقان)

زبان عمومی(دهقان)

ریاضی ( 2علیخانی)

آمار و احتمال (میرکمالی)

انتقال حرارت ( صفی خانی)

ترمودینامیک (خلیلی)

مدار منطقی (سجادی)

مدار منطقی (سجادی)

کنترل کیفیت (کیا)

روش های تولید (ایزدی)

شیمی تجزیه(حبیبی)A6

شیمی تجزیه(حبیبی)A6

معادالت مشایخی A9

شیمی آلی(خاقانی نژاد)A8

فرد

1/2

مصالح (صیدی)

غیر آهنی (حسن نژاد)

ریاضی ( 2نوزه گر) A5
طراحی وب سایت کامپیوتری

تکنولوژی جوشکاری (سبک روح)

1/2
متالوژی جوش (بیگی)

علوم پایه
علوم پایه



16 - 17/45



18 - 19/45

محاسبات عددی ( مشایخی) A9

زبان عمومی ( آرزومندی )

روش های تولید ( ایزدی)

یکشنبه
942



8 - 9:40



11:40-10



14 -15/45



16 - 17/45



18 - 19/45

101

فرایند جداسازی (حسینی)

دانش خانواده ( بیات)

ریاضی(عبادی) فرد/تقطیر زوج

طرح و اقتصاد (میری)

102

ترمو( 2فضعلی)

موازنه (حسینی)

حرارت ( 1پرویزیان)

محاسبات (عبادی)شیمی فیزیك (سنایی)

103

مقدمات نفت(عبادی)

نفت (عبادی)

فرآیند پتروشیمی (براتی)

نقشه کشی صنعتی -موسوی

104

راکتور (مقدسی)

طراحی پایه (پرویزیان)

شیمی فیزیك (سنایی)

مهندسی پلیمیراسیون (براتی)

105

اخالق (گلمحمدی)

کنترل فرآیند (داور نژاد)

خواص پلیمرها(جودکی)

کار آفرینی -فتاحی بیات

گود 0سنایی )

بتن ( 2هاشمی)

مهندسی آبفا (وصالی)

کاربرد (شهری )

پروژه بتن (شهری)

107

هیدرولیك(شاه کرمی)

کار آفرینی (موسوی)

جی آی اس (کاظمی)

آلودگی هوا (وصالی)

روسازی (موید فر)

108

ریاضی مهندسی پیشرفته(شیخ االسالم)

بهینه ( شیخ االسالم)

تولید مخصوص (شیخ االسالم)

مباحث(جباری)

109

تر مودینامیك (محمدی)

تاریخ امامت (شمس)

طراحی و ساخت به کمك کامپیوتر (جباری)

مکانیك شکست ( نوری)

110

دینامیك ماشین (خورشیدی)

ریاضی ( جعفری)

نرم افزار (سلطانی)

پایگاه داده(سلطانی)

202

ترمو ( 1رئوفی)

خواص ( 1میرزاخانی)

خواص (نوری)

انتقال حرارت (صفی خانی)

203

مقاومت مصالح (داستان)

سیاالت ( مهدوی)

غیر مخرب (مستعان)

تحلیل ( 2آذربخت)

204

سیگنال (سلیمانی)

محاسبات عددی(نظامی)

مواد مرکب (سوری)

توانایی ماشینکاری (سوری)

205

ماشین ( 3عبادی)

الکترونیك صنعتی (میرزایی )

ماشین ( 1میرزایی)

206

شکل دهی (میرزاخانی)

دیجیتال ( 2مرادزاده)

آنتن (استاد زاده)

اقتصاد(بوالحسنی)

برنامه ریزی (حسینی)

مفاهیم پیشرفته (رافع)

کامپایلر (رافع)

208

زبان تخصصی (ابوالمعصومی)

مدار (رضوانی)

ماشین( 1بیات)

تحلیل( 1بیات)

210

الکترونیك ( 1سنایی پور)

رباتیك پیشرفته (طاهری)

تحلیل ( 2قدیمی)

مخابرات دیجیتال (نوری ) تا ساعت 19

301

نقشه کشی صنعتی ( ذوالفقاری)

نقشه کشی صنعتی ( ذوالفقاری)

نقشه کشی صنعتی ( ذوالفقاری)

نقشه کشی (ذوالفقاری)

106

207

مکانیك شکست ( نوری)
زوج

تکنولوژی پالستیك (سوری)
مبانی برق( بادکوبه )

تحلیل ( 1بیات)

نقشه کشی (ذوالفقاری)

302
303

سطح پیشرفته (حسن نژاد)

تغییر حالت (بیگی)

بتن پیشرفته (دکتر هاشمی )

مقاومت مصالح(نعمت زاده)

304

تاریخ امامت (شمس)

آمار و احتمال (میرکمالی)

آنالیز (زارع زاده )

تجزیه تحلیل (حسینی) تا ساعت 19

305

ریاضی ( 2ربیعی)

ریز پردازنده (جالل وندی)

کدینگ (رحمانی)

برنامه سازی (رحمانی)

مصالح (صیدی)

306

ریاضی ( 2جعفری)

ترمو ( 1پاینده)

فیزیك  ( 2حامدی تبار)

ریخته گری (عیسی آبادی)

انجماد ( عیسی آبادی)

307

آمار و احتمال (میرکمالی)

ریاضی ( 1سامره)

معادالت (رحیم خانی)

فیزیك ( 2زرین خامه )

308

فیزیك ( 2بوجاری)

ریاضی ( 2دیانی)

محاسبات عددی (خلیلی)

ریاضی ( 2کوزه گر)

زبان (آرزومندی )

309

ترمودینامیك (خلیلی)

ارتعاشات (خورشیدی ) از ساعت 11

طرح ریزی (منصوری)

ارتعاشات مکانیکی (سلیمانی)

کنترل (سلیمانی)

310

تحقیق (کیا)

احتماالتد(منصوری )

فرایند جذب ( صالحي )

کنترل کیفیت (منصوری)

آمار (بغدادی)

علوم پایه

فیزیك( 1امیدی) A10

ریاضی مهندسی (پیغان) A10

علوم پایه

فیزیك ( 2قاسمی) A9

1/2

فیزیك ( 1حامدی تبار) A9
معادالت (مشایخی) A7

علوم پایه

محاسبات عددی (مشایخی)B3

آزمایشگاه
سایت

سایت -

شبیه سازی (پاینده  -میرزاخانی) سایت

سایت -

سایت +

دوشنبه
942
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
202
203
204
205
206
207
208
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310



14 -15/45



16 - 17/45

زبان عمومی (عسکری)

1/2

طرح و اقتصاد (میری)

محاسبات (سنایی پور)

ترمو ( 2فضلعلی)

مبانی برق (بادکوبه)

مقدمات نفت (عبادی)

عملیات (سلیمانی )

مقاومت ( 2خوش گفتار)

راکتور (مقدسی)

اندیشه ( 1کیاسری)

کاربرد ریاضیات (مقدسی)

فرایند پاالیش

جداسازی (حسینی)

اخالق (خادمیان)

سیاالت پیشرفته (داور نژاد)

کاتالیست های غیر ممکن (مطهری)

کاتالیست های غیر ممکن (مطهری)

روش تحقیق (موید فر)

زلزله (آذربخت)/تحلیل ( 2آذربخت)

دینامیک خاک/مدلسازی(مطهری)

بتن ( 2هاشمی)

پی پیشرفته (سنایی)

مواد مرکب (سوری)

8 - 9:40
سیاالت (صالحی)



11:40-10

فرد

زبان عمومی (عسکری)



حرارت (پرویزیان)

ریاضیات مهندسی (عبادی)
فیزیک ( 2ناصح نژاد)

تفسیر نهج البالغه (سراقی).

طراحی لرزه ای(موسوی)

فرد

روشهای اجرا(صیدی)
مکانیک مواد مرکب (سوری)

سیاالت  /آبهای زیرزمینی (شاه کرمی)



18 - 19/45

مواد مرکب (سوری)

رباتیک (بادکوبه)

مباحث منتخب (جباری)

ماشین های کنترل عددی (سوری)

مدیریت کنترل پروژه (کمانکش)

طراحی قالب پرس (دیلمی)

ریاضی مهندسی (خلیلی) از 11

تئوری پوسته ورق (خوشگفتار)

کاربرد برق (بادکوبه)

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (جباری)

دینامیک(ذوالفقاری)

برنامه نویسی (دانیالی)

تصمیم یار (سلطانی)

کنترل مجرکه(جباری)

مکانیک ضربه (ذوالفقاری)

متالوژی سطح (رئوفی)

انتقال مطالب (میرزاخانی )

1/2

جوش (بیگی)/شکل دهی (میرزاخانی)

بلور شناسی (رئوفی)

اجرای گود(سنایی راد)

زلزله و باد (آذربخت)
برنامه سازی-فرد//روشهای رسمی -فرد

فوالد (1موسوی)

1/2

خاک سنایی

پروژه راه (موید فر)

بتن 0 1هاشمی)

اقتصاد مهندسی

تکنولوژی پالستیک (سوری)

معادالت (طاعتی)

آزمون نرم افزار-فرد/طراحی زبان

اصول مخابراتی (رضوانی)

طراحی صفحات وب (امینی)

رحمانی-عظیمی
طراحی مبدل (عبادی)

توزیع انرزی (قدیمی)

اخالق (خادمیان)

شبکه پیشرفته (غفاریان)

تعامل(امینی)زوج/معماری(کریمی)فرد

علم مواد (نوری)

مکاترونیک (مراد زاده)
تحلیل ( 1بیات)

بتن پیشرفته(هاشمی)

الکترونیک صنعتی (میرزایی)

الکترومغناطیس (سنایی)

الکترونیک مدرن (استادزاده)

دیجیتال (1کثیری)

کنترل خودکار (ابوالمعصومی)

دینامیک قدرت(بیات)

سیستم عامل (سلیمانی)

شبکه (سیفعلیان)

مباحث (سالمی)

آمار و احتمال (میرکمالی)

ریاضی(1قدوسی)

فیزیک ( 2مرادی)

ریاضی ( 2علیخانی)

انقالب (فیض افرا)

خواص فیزیکی ( بیگی)

دانش خانواده محمدی

شیمی فیزیک (زارع زاده)

مکانیکی ( 1میرزاخانی )

مبانی برق (محمدی)

استاتیک (مهدوی)

محیط زیست وصالی

استاتیک (مهدوی)

زبان تخصصی (غفاری)

ایمنی و بهداشت ( باقری)

مهندسی اینترنت (غفاریان)

مکانیکی (1سنبلی)

خوردگی (حسن نژاد)

ریخته گری (عیسی آبادی)

اندیشه ( 1رضاییان)

معادالت (نظامی)
معادالت (رحیم خانی)

انقالب (ایمانی مقدم)

دینامیک(خدام) تا 11
اینترنت (غفاریان)

فرد

عملیات حرارتی (مستعان)

ریز (جاللوندی)

اندیشه ( 2ایمانی مقدم)

مکانیکی (2نوری)

اخالق خادمیان

ریاضی(2جعفری)

طراحی اجزا ( 2شیخ االسالم)

تفسیر نهج البالغه (سراقی)

ترمودینامیک ( 1محمدی)

مکانیک سیاالت(صفی خانی)

دانش خانواده محمدی

تحقیق در عملیات (کیا)

بازاریابی (منصوری)

اصول حسابداری (مالاسماعیلی)

معادالت مشایخی A8

شیمی آلی A2

اندیشه ( 2کیاسری)

اندیشه ( 2کیاسری) A10

گسسته (سهرابی ) A2

اندیشه( 1رضاییان) A10

تحقیق در عملیات (کیا)

علوم پایه

اندیشه ( 2کیاسری) B2

علوم پایه

شیمی تجزیه (حبیبی) B7

علوم پایه

فیزیک ( 2ناصح نژآد)

آزمایشگاه

تئوری االسیسته (خورشیدی) آز سیستم

بهینه سازی (طاهری) اتاق گروه مکانیک

فیزیك -خدابخشي

اصول حسابداری (مالاسماعیلی)

رباتیک پیشرفته (طاهری) اتاق گروه مکانیک

سه شنبه
942
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
202
203
204
205
206
207
208
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310





حرارت ( 2پرویزیان) فرد

11:40-10

سیاالت ( 2سنایی پور)

فرد

انتقال جرم (صالحی)

عملیات ( 2داور نژاد) فرد

مبانی کارآفرینی(کمانکش)

تفسیر نهج البالغه سراقی)

فرایند پتروشیمی (براتی )

کنترل فرایند (داور نژاد) زوج

تقطیر (داورنژاد)

محاسبات (عبادی)

گاز (سنایی پور)

محاسبات (لشنی )

عملیات (سلیمانی)

موازنه (حسینی)

محاسبات (عبادی)

فیزیک ( 1خدابخشی) فرد

سازه فلزی(موسوی)

دینامیک خاک (مطهری)

زلزله (آذربخت)

ژئوتکنیک زیست (وصالی)

8-9:40

اخالق اسالمی(گلمحمدی)
کاربرد ریاضی(مقدسی)



14 -15/45



16 - 17/45
نقشه کشی (موسوی)



18 - 19/45
امامت (سامع)

پی پیشرفته (سنایی) 1/2
مدل سازی (مطهری)

لرزه  - 1سازه فلزی (موسوی)

بناهای آبی (مهدوی)

طراحی اجزا  ( 1مزدک)

آب زیر زمینی (شاه کرمی )

بتن ( 1هاشمی) 1/2

ریاضی(1قدوسی)

مکانیک ضربه (ذوالفقاری)

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (جباری)

کنترل محرکه (جباری )

اجزا محدود (مزدک)

تاریخ اسالم(سامع)

استاتیک (خورشیدی)

نرم (سلطانی)

طراحی اجزا  ( 2مزدک)

مقاومت ( 1خوش گفتار)

االسیسیته (خورشیدی)

مبدل حرارتی (محمدی)

انجماد (عیسی آبادی)

دینامیک (ذوالفقاری)

عملیات حرارتی (والشجردی)

بلورشناسی (رئوفی)

معماری (مقدسی)

مهندسی آبفا (مقدسی  -وصالی)

سطح (رئوفی)

طراحی معماری (مقدسی )

نهج البالغه (سلیمانی امیرکالیی

تئوری ورق (خوش گفتار)

زلزله (مقدری پور)

سیگنال  /سیستم عامل (سلیمانی)

الگوریتم (داوودی فر)

ماشین ( 3عبادی) فرد

نظریه زبانها (سلیمانی)

ماشین  ( 2عبادی)

فارسی عمومی (امید )

کنترل (ابوالمعصومی)

حفاظت (نصرتیان) از ساعت 17

مکاترونیک ( 2مرادزاده)

تفسیر نهج البالغه (سراقی)

نقشه برداری (مقدسی)

دیجیتال ( 2الحسینی)

ساختمان داده (عالقه مند)

شــــــــــــــی گرا (عالقمند)زوج

برنامه نویسی (همتی)

تحلیل(1بیات)

کنترل ابوالمعصومی)

الکترونیک قدرت(استاد زاده)

منابع تغذیه (رضوانی)

الکترونیک ( 2سنایی پور)

منابع تغذیه (رضوانی)

توزیع انرژی (قدیمی)

نقشه کشی (موسوی)

نقشه کشی (عباسی)

فیزیک( 2قاسمی)

اندیشه ( 2سلیمانی )

مقاومت ( نعمت زاده)/خوردگی حسن نژاد

مکانیکی ( 2نوری)

انتقال حرارت (سنبلی)

آشنایی با مهندسی مواد (والشجردی)

پی (مطهری)

آشنایی با برق (رضوانی)

نقشه برداری (مقدسی)

تحلیل سازه (فدایی)

هوش (داوودی) فرد

دیجیتال (جاللوندی)

فاکتور (غفوریان)

فاکتور (غفوریان)از ساعت17

انتخاب مواد (بیگی)

بلورشناسی (سنبلی)

زبان تخصصی(نوری)

ریاضی / 2معادالت (خلیلی)

ریاضی( 2دیانی)1/2

فیزیک ( 2حامدی تبار) فرد

ریاضی ( 2ربیعی) فرد

فیزیک ( 2امیدی )

نهج البالغه (سلیمانی امیر کالیی)

فیزیک ( 2زرین خامه) 1/2

ارتعاشات مکانیکی (سلیمانی)

کنترل (سلیمانی)

کنترل خودکار (سلیمانی)

دانش خانواده (محمدی)

طرح ریزی (منصوری)

تئوری احتماالت (منصوری)

آمار (بغدادی)

ریاضیات مهندسی-پیغان)  A4فرد

گسسته (سهرابی) A9

b1-a 9
ارتعاشات (خورشیدی)آز سیستم

امامت (سامع)
نهج البالغه سلسمانی کالیی)
شیمی آلی (خاقانی)

مهندسی آب (مقدسی) ساعت 12
سایت -کالس نرم-خندابی

شبکه(سیفعلیان) فرد

تحلیل (حمیدی) زوج

نقشه کشی (عباسی)

شیمی فیزیک (سنایی پور)

علم مواد جودکی تا ساعت 19

کاربرد کامپیوتری(....عیسی آبادی) سایت

مهندسی پل (مقدسی پور)

انقالب (ایمانی مقدم)

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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8-9:40

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
202
203
204
205
206
207
208
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

ﺗﺮﻣﻮ ) 2ﻓﻀﻠﻌﻠﻲ(

ﻓﺎرﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ)اﻣﻴﺪﻋﻠﻲ(

دﻳﺮﮔﺪاز )وﻻﺷﺠﺮدي(

ﻓﺭﺍﻳﻧﺩ ﻣﻬﻧﺩﺳﯽ ﭘﺎﻻﻳﺵ )ﻣﻁﻬﺭی(

ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ )ﻓﺘﺎﺣﻲ ﺑﻴﺎت(

رﻳﺎﺿﻲ) 2ﻓﺮﺟﻲ(

ﻓﺎرﺳﻲ )0اﻣﻴﺪ (

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ )ﻋﻈﻴﻤﻲ(

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ



10-11:40



14 -15/45
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ )ﻫﻤﺘﻲ(



16 - 17/45



18 - 19/45

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ )ﻋﺒﺎدي(

ﻓﻴﺰﻳﻚ ) 2ﺑﻮﺟﺎري(
ﻓﻴﺰﻳﻚ ) 1ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ(
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ )رﺣﻤﺖ ﻧﮋاد(

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ )رﺣﻤﺖ ﻧﺰاد(

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ )ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ(

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت )ﺻﺎدﻗﻲ(

ﺳﺎزه ﺑﺘﻦ )ﻫﺎﺷﻤﻲ(

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت )ﺻﺎدﻗﻲ(

اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺻﻴﺪي ()

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻧﺎدري(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻧﺎدري(

اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ)ﻃﺎﻫﺮي(
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ) 1ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر(
ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺰا ) 2ﻣﺰدك(

اﺟﺰا ﻣﺤﺪود )ﻣﺰدك(

ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺰا ) 1ﻣﺰدك(

ﺗﺮﻣﻮ ) 1رﺋﻮﻓﻲ(

ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )وﻻﺷﺠﺮدي(

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد )وﻻﺷﺠﺮدي(

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ )داودي (

ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ-آﻗﺎي ﺑﻄﺤﺎﻳﻲ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ )داوودي(

ﺗﺮﻣﻮ  ) 2ﻣﺼﻄﻔﻮي(

ﻣﺘﺮو).اﺧﻮان(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ )ﻋﻈﻴﻤﻲ(
روﺷﻬﺎي رﺳﻢ )ﻋﻈﻴﻤﻲ(

آزﻣﻮن )ﻋﻈﻴﻤﻲ(

ﻣﺎﺷﻴﻦ ) 2ﻋﺒﺎدي(

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺪل )ﻋﺒﺎدي(

ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻂ )ﺷﻬﺒﺎزي(

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت )ﺷﻬﺒﺎزي(

ﻣﺪار ) 1ﻛﺜﻴﺮي(

داده )ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ(

ﺷــﻲ ﮔﺮا )ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ(

ﻣﻌﻤﺎري )ﻛﺮﻳﻤﻲ(

ﻧﻈﺮﻳﻪ زﺑﺎن )ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ(

آﻧﺘﻦ )اﺳﺘﺎد زاده(

ﻣﺪار  2اﺳﺘﺎد زاده

دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻗﺪرت )ﺑﻴﺎت(

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ) 2ﻣﻴﺮزاﻳﻲ(

ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺮوﮔﺎه )ﻣﻘﺼﻮدي(

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ )ﻋﺒﺎﺳﻲ(
ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ )ﺟﻤــــــــــﺸﻴﺪي(

ﺳﻴﮕﻨﺎل )ﺳﺘﻮده (

) DSPﺳﺘﻮده(
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺟﻤﺸﻴﺪي

ﻓﻴﺰﻳﻚ ) 2ﻣﺮادي( 1/2

رﻳﺎﺿﻲ ) 1ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي(
ﺧﻮاص ) 1ﻧﻮري(

ﻫﻮش) داوودي (

اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ )ﺳﻨﺒﻠﻲ(

ﺧﻮاص )ﺳﻨﺒﻠﻲ(

رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ )ﺳﻨﺒﻠﻲ(

ﻣﻌﺎدﻻت )ﺧﻠﻴﻠﻲ(

داﻧﺶ )ﻫﺎﺷﻤﻲ(

رﻳﺎﺿﻲ ) 2ﺧﻠﻴﻠﻲ(

ﻓﻴﺰﻳﻚ ) 1اﻣﻴﺪي(

ﭘﻮدر )ﻣﺴﺘﻌﺎن(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ )ﻫﻤﺘﻲ(

واﺳﻂ )داوودي(

روش ﭘﮋوﻫﺶ )ﻛﺮﻳﻤﻲ(

اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﻨﺒﻠﻲ
داﻧﺶ )ﻫﺎﺷﻤﻲ(
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ )ﺟﻤﺸﻴﺪي(
ﻃﺮاﺣﻲ زﺑﺎن ) ﻋﻈﻴﻤﻲ(

