
 1401ردین ماه فرو 20از مجازی حضوری/ست دروس لی

 نام استاد  نام درس  گروه 

 کامپیوتر 

 استاد امینی  برنامه نویسی مبتنی بر وب  

 فروردین(  27) از   یاستاد شاکرم  سخت افزار   یس یبرنامه نو

 ستاد موسوی ا آزمایشگاه نرم افزار 

 استاد موسوی   کارگاه سیستم عامل 

 استاد مجمع مهندسی نرم افزار  

 استاد مجمع هوش مصنوعی 

 استاد مجمع سیستمهای خبره  

 استاد فرجی  آز نرم افزار اداری 

 استاد فرجی  پایگاه داده 

 استاد امینی  برنامه نویسی پیشرفته 

   

 صنایع 

 استاد کیابد  های تحت فشار ایمنی سیستم 

 استاد کیابد  پیشگیری و کنترل حریق  

 استاد حسینی    2برنامه ریزی و کنترل موجودی

 استاد حسینی  اقتصاد مهندسی 

 استاد خانی  کارگاه ماشین ابزار 

 استاد عبداللهی  سنجش ارزیابی 

   

 حسابداری 

 استاد ریاحی نسب    2بهایابی 

 استاد عصاچی  مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  

 استاد بهزادیان  1حسابداری میانه 

 استاد عصاچی  مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 

   

 برق

 فروردین(  27از ) استاد قاسمی  تحلیل نرم افزار کاربردی  

 فروردین(  27)از  استاد قاسمی  کنترل خطی  

 استاد آریانفر  1الکترونیک 

 آریانفر استاد   2الکترونیک 

 استاد شیخی  مدار منطقی  

 استاد شیخی    2مدارهای الکتریکی 



 استاد مصباح    3ماشین 

   

 عمومی 

 استاد احمدی  محاسبات عددی  

 استاد احمدی    1ریاضی  

 استاد ساکزاد  معادالت دیفرانسیل  

 استاد ساکزاد    2ریاضی  

 فضلی ا استاد بان عمومی ز

   

 شیمی 

 استاد خزاعلی  نقشه کشی صنعتی  

 استاد خزاعلی  استاتیک  

 استاد عمیقیان  شیمی سطح  

 فروردین(  27) از  استاد شجاعی    1آز معدنی 

 استاد شجاعی  شیمی صنایع معدنی  

 فروردین(  27) از   استاد امینی کارگاه نرم افزار مهندسی  

 میرمحمد صادقی استاد    2شیمی آلی  

 فروردین(  27) از  نعیمی استاد    3آز تجزیه 

 کی همایون استاد    2شیمی معدنی 

 استاد افضل  موازنه  

 استاد افضل   کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی  

 محمدی استاد علی  سینتیک و طرح راکتور  

 استاد فقیهیان    2شیمی تجزیه 

 محمدی ستاد علی ا 2انتقال حرارت

 ی استاد نعیم  روشهای جداسازی در شیمی 

 استاد حیدری  ضی در شیمی ریا

 استاد حیدری    1شیمی صنعتی 

 استاد کی همایون  شیمی فیزیک یک

 فروردین(  27) از  ستاد شجاعی ا ( 1ز آلی ) آ

   

 زیست

 استاد حسینی  ایمنی زیستی  

 استاد فاطمی  ژنتیک انسانی  

 استاد فاطمی  ژنتیک پایه 

 استاد شهیدی  میکروبیولوژی صنعتی 



 استاد نعیمی    1شیمی عمومی  

 استاد شهیدی  فیزیولوژی میکروبی  

 استاد قریشی  فیزیولوژی میکروبی  

 استاد ابوطالبی  مبانی فیزیولوژی جانوری 

 ابوطالبی  استاد ساختار و تنوع جانوری  

   

 مواد 
 استاد نصوحیان  شیمی فیزیک مواد  

 استاد بهرامی  آنالیز مواد  

   

 علوم انسانی 

 استاد شریف  های نثر ساده نمونه

 شریف استاد  مکالمه موضوعی  

 استاد شریف  نگارش پیشرفته  

 استاد کدخدایی  روانشناسی اجتماعی 

 استاد کدخدایی  روانشناسی شناختی  

 استاد کدخدایی    2متون روانشناسی به انگلیسی  

 لی ض استاد اف زبان شناسی کلیات  

 ضلی استاد اف و روش ترجمه اصول 

 


