
تاريخ امتحاننام استادواحدنام درسشماره درس
ساعت 

برگزاري 
امتحان

9.00 صبح1397/06/05شريف حسينعلي2معارف اسالمي611

9.00 صبح1397/06/10نعنافروش فاطمه3فارسي621

9.00 صبح1397/06/10راشد مليحه3زبان خارجه631

آمارواحتماالت 64
9.00 صبح1397/06/04خاتمي فاطمه3مهندسي

9.00 صبح1397/06/03تواليي محمدصادق3رياضيات مهندسي65

9.00 صبح1397/06/11ايرانيان سمانه3الكترومغناطيس66

ماشينهاي 69
9.00 صبح1397/06/03جعفري محمد3الكتريكي 3

9.00 صبح1397/06/01دالوري مرقي اميد3تاسيسات الكتريكي70

بررسي سيستمها 73
9.00 صبح1397/06/05نوبختي سيد محمد3قدرت1

بررسي سيستمها 74
9.00 صبح1397/06/04فاطمي سعيد3قدرت2

نقشه كشي و نقشه 78
9.00 صبح1397/06/04يونسي احمد1خواني الكتريكي

83
مقررات نگهداري و 

بهره برداري از 
شبكه ها

9.00 صبح1397/05/30شهره مطلق علي1

9.00 صبح1397/06/06كهكشاني نسرين3تحقيق در عمليات87

9.00 صبح1397/06/11صالحي ارمكي علي2متون اسالمي91

فشار قوي و عايق 92
9.00 صبح1397/06/06فاطمي سعيد4وآزمايشگاه (توزيع)

رله حفاظت و 93
9.00 صبح1397/06/11جلوداريان فاطمه4آزمايشگاه

آئين زندگي 96
9.00 صبح1397/06/03شريف حسينعلي2(اخالق اسالمي)



انقالب اسالمي و 101
9.00 صبح1397/06/06گلريز علي2ريشه هاي آن

9.00 صبح1397/06/11گلريز علي2تاريخ اسالم102

108
زبان 

تخصصي(كارشناس
ي )

عباس زاده آراني سيد 2
9.00 صبح1397/06/10علي اصغر

مدارالكتريكي2(كار126
9.00 صبح1397/06/06امانتي كاشاني مصطفي3شناسي)

9.00 صبح1397/05/30نعمتي مهديه3رياضي عمومي 1282

9.00 صبح1397/06/10تواليي محمدصادق3معادالت ديفرانسيل129

9.00 صبح1397/06/07محلوجي محمد حسين3تجهيزات پست130

طراحي شبكه 131
9.00 صبح1397/05/30شهره مطلق علي3توزيع

147
برنامه سازي 

پيشرفته 
(كارشناسي)

9.00 صبح1397/06/01نيكنامي ناديا3

زبان خارجه ( 148
9.00 صبح1397/06/07اصالت منش حامد2كارشناسي ال)

9.00 صبح1397/05/30عسكري صفدر عادل2محاسبات عددي149

سيستمهاي كنترل 150
9.00 صبح1397/06/10واليتي علي3خطي

الكترونيك صنعتي 152
9.00 صبح1397/06/01زاهدي پور زهرا3كارشناسي

اصول ميكرو 153
9.00 صبح1397/06/03توفيقي علي3كامپيوتر

مدارهاي 155
9.00 صبح1397/06/10فتاح پور فهيمه3الكترونيكي

9.00 صبح1397/06/06ايرانيان سمانه3مدارهاي مخابراتي157

كنترل كنندههاي 159
9.00 صبح1397/06/04صباغيان فرزانه3صنعتي

مدارهاي مجتمع 160
9.00 صبح1397/06/03سنجر آراني مليحه2خطي



منابع تغذيه 163
9.00 صبح1397/06/01جعفري محمد2الكترونيك

معارف2(انديشه 164
9.00 صبح1397/06/07صالحي ارمكي علي2اسالمي2)

مباحث ويژه در 165
9.00 صبح1397/06/07ايرانيان سمانه3الكترونيك

شبكه هاي 166
9.00 صبح1397/05/30خراساني فرد فهيمه2كامپيوتري الك

خطوط انتقال 168
9.00 صبح1397/06/07نعمتي مجيد2مخابراتي الك

طراحي خطوط 169
كريمي نژاد محمد3انتقال

9.00 صبح1397/06/04حسين

استاندارد در شبكه 170
9.00 صبح1397/06/01شهره مطلق علي2هاي انتقال و توزيع

تجزيه و تحليل 213
9.00 صبح1397/06/07ايرانيان سمانه3سيستم

216
معماري كامپيوتر و 

كارگاه(ساختار 
كامپيوتر)

9.00 صبح1397/06/06نيكنامي ناديا3

برنامه نويسي 273
9.00 صبح1397/06/01عرفان عاطفه2پيشرفته

274 (AC)2 ماشين
9.00 صبح1397/06/07وطني آقا محمد3كارشناسي

مدارمنطقي(ديجيتا275
9.00 صبح1397/06/04فتاح پور فهيمه3ل)كارشناسي

كريمي نژاد محمد3ماشين مخصوص291
9.00 صبح1397/06/11حسين

عايق و فشارقوي 292
9.00 صبح1397/06/06فاطمي سعيد3(قدرت)

توليدبرق در 293
9.00 صبح1397/06/10پهلوان زاده حسين3نيروگاهها

9.00 صبح1397/06/05طرفدار زهرا3كنترل مدرن304

آمار و احتماالت 305
9.00 صبح1397/06/04عسكري صفدر عادل2كنترل ناپيوسته



336
بررسي سيستمهاي 
قدرت 2 جبراني 

ارشد
9.00 صبح1397/06/04فاطمي سعيد3

توحيدي كاشاني 2مخابرات پيش629
9.00 صبح1397/06/10معصومه سادات

9.00 صبح1397/06/05طرفدار زهرا3كنترل مدرن127022
9.00 صبح1397/05/30خاتمي فاطمه2رياضي گسسته129001

شيوه ارائه مطالب 129005
9.00 صبح1397/06/05خاشعي نژاد فريده2علمي و فني

زبان تخصصي نرم 129006
9.00 صبح1397/06/07راشد مليحه3افزار

شبيه سازي 129014
9.00 صبح1397/05/30نيك فرجام علي محمد3كامپيوتري

9.00 صبح1397/06/10راشد مليحه3زبان خارجي131001

9.00 صبح1397/05/30كهكشاني نسرين3رياضي1310021

9.00 صبح1397/06/10محرابي محسن3فيزيك1310031

برنامه سازي 131004
9.00 صبح1397/06/01نيكنامي ناديا3كامپيوتر

9.00 صبح1397/06/05شريف حسينعلي2معارف 1310071

9.00 صبح1397/05/30نعمتي مهديه3رياضي1310092

9.00 صبح1397/06/10تواليي محمدصادق3معادالت ديفرانسيل131010

9.00 صبح1397/06/04خاتمي فاطمه3امار و احتمال131011

9.00 صبح1397/06/06محرابي محسن3فيزيك1310122

9.00 صبح1397/06/11نعنافروش فاطمه3فارسي131014

9.00 صبح1397/06/11ايرانيان سمانه3الكترومغناطيس131016
9.00 صبح1397/06/01آسوده سميه3جبرخطي131017

9.00 صبح1397/06/03تواليي محمدصادق3رياضي مهندسي131018

مدارهاي الكتريكي 131019
9.00 صبح1397/06/05مهدي زاده ارمكي سعيد13



اندازه گيري 131020
9.00 صبح1397/06/07رضا زاده دشتبان كاظم3الكتريكي

9.00 صبح1397/06/03شريف حسينعلي2اخالق131022

مدارهاي 131023
9.00 صبح1397/06/06امانتي كاشاني مصطفي3الكتريكي2

عباس زاده آراني سيد 3الكترونيك 1310251
9.00 صبح1397/06/03علي اصغر

ماشينهاي 131026
9.00 صبح1397/06/05تراشنده دهقي نادر3الكتريكي1

9.00 صبح1397/06/04فتاح پور فهيمه3مدارهاي منطقي131027

9.00 صبح1397/06/07ايرانيان سمانه3تجزيه و تحليل131028

عباس زاده آراني سيد 3الكترونيك 1310302
9.00 صبح1397/06/11علي اصغر

ماشينهاي 131031
9.00 صبح1397/06/03وطني آقا محمد3الكتريكي2

9.00 صبح1397/06/10واليتي علي3كنترل خطي131034
9.00 صبح1397/06/06نيكنامي ناديا3معماري كامپيوتر131035

بررسي سيستمهاي 131036
9.00 صبح1397/06/05نوبختي سيد محمد3قدرت 1

توحيدي كاشاني 3مخابرات1310381
9.00 صبح1397/06/01معصومه سادات

9.00 صبح1397/06/01زاهدي پور زهرا3الكترونيك صنعتي131040

9.00 صبح1397/06/03توفيقي علي3ميكروكنترلر131042

عباس زاده آراني سيد 2زبان تخصصي131043
9.00 صبح1397/06/10علي اصغر

بررسي سيستمهاي 131045
9.00 صبح1397/06/04فاطمي سعيد3قدرت2



ماشينهاي 131046
9.00 صبح1397/06/06جعفري محمد3الكتريكي 3

مباني تحقيق در 131047
9.00 صبح1397/06/04كهكشاني نسرين3عمليات

9.00 صبح1397/06/06نجاتي درچه زهرا3كنترل ديجيتال131048

9.00 صبح1397/06/10صباغيان فرزانه3كنترل صنعتي131049

9.00 صبح1397/06/10فتاح پور فهيمه3الكترونيك1310513

9.00 صبح1397/06/06فاطمي سعيد3عايق و فشار قوي131052

كريمي نژاد محمد3ماشين مخصوص131053
9.00 صبح1397/06/11حسين

9.00 صبح1397/05/30دالوري مرقي اميد3تاسيسات الكتريكي131054

9.00 صبح1397/06/10پهلوان زاده حسين3توليد و نيروگاه131055

9.00 صبح1397/06/07واليتي علي3ابزار دقيق131056
9.00 صبح1397/06/01واليتي علي2كنترل غير خطي131057

طرح پست 131060
9.00 صبح1397/06/06محلوجي محمد حسين3فشارقوي

طرح خطوط 131061
كريمي نژاد محمد3انتقال هوايي

9.00 صبح1397/06/04حسين

9.00 صبح1397/06/11جلوداريان فاطمه3حفاظت و رله ها131062

9.00 صبح1397/05/30عسكري صفدر عادل2محاسبات عددي131064

عباس زاده آراني سيد 3فيزيك الكترونيك131067
9.00 صبح1397/06/05علي اصغر

9.00 صبح1397/05/30نعمتي مجيد3تكنيك پالس131068
9.00 صبح1397/06/06ايرانيان سمانه3مدار مخابراتي131072

131073
پردازش سيگنال 
ديجيتال (دي اس 

پي)
9.00 صبح1397/06/04ايرانيان سمانه3

9.00 صبح1397/06/03شريف حسينعلي2دانش خانواده131087

9.00 صبح1397/06/03خرمي زهرا2دانش خانواده131087



عباس زاده آراني سيد 3پردازش تصوير131091
9.00 صبح1397/06/07علي اصغر

يزداني كاشاني 3رياضي عمومي191001
9.00 صبح1397/05/30اميرمهدي

فيزيك الكتريسيته 191002
9.00 صبح1397/06/06محرابي محسن2و مغناطيس

اصول مدارهاي 191003
9.00 صبح1397/06/04وطني زهرا2ديجيتال

تحليل مدارهاي 191005
9.00 صبح1397/06/05مهدي زاده ارمكي سعيد3الكتريكي

9.00 صبح1397/06/01محرابي محسن2فيزيك عمومي191010

9.00 صبح1397/06/07فالح حسن1ايمني در برق191013

9.00 صبح1397/06/07حق پرست الهام2مكانيك كاربردي191015

9.00 صبح1397/06/07نعمتي مهديه2رياضي كاربردي191016

هيدروليك و 191017
9.00 صبح1397/06/10اقباليان مرتضي2پنوماتيك

ماشين هاي 191018
9.00 صبح1397/06/05جلوداريان فاطمه2الكتريكي

9.00 صبح1397/06/10حسن زاده فرد نرگس2ميكروپروسسور191020

سيستم هاي 191021
9.00 صبح1397/06/10وطني زهرا3مخابراتي

191023

تحليل مدارهاي 
الكترونيكي 
(الكترونيك 

عمومي)

عباس زاده آراني سيد 3
9.00 صبح1397/06/03علي اصغر

رياضي پيش 191028
يزداني كاشاني 3دانشگاهي

9.00 صبح1397/06/03اميرمهدي

عباس زاده آراني سيد 2زبان فني191029
9.00 صبح1397/06/11علي اصغر

9.00 صبح1397/06/04حسن زاده فرد نرگس2ميكروكنترلر191031



سيستمهاي 191032
9.00 صبح1397/06/10خجوي اسماعيل3تلويزيون

9.00 صبح1397/06/01جلوداريان فاطمه3الكترونيك صنعتي191034

9.00 صبح1397/06/06يوسفي مسعود2اصول سرپرستي191036

ماشينهاي 191039
كريمي نژاد محمد2الكتريكي سه فاز

9.00 صبح1397/05/30حسين

9.00 صبح1397/06/10آباني اراني مليحه2كنترل صنعتي191040

9.00 صبح1397/06/11فالح حسن2روشنايي فني191042

ماشينهاي 191045
كريمي نژاد محمد 2الكتريكي مخصوص

9.00 صبح1397/06/05حسين

مباني سيستمهاي 191046
9.00 صبح1397/05/30تراشنده دهقي نادر2قدرت

9.00 صبح1397/06/07جلوداريان فاطمه2رله و حفاظت191050

عباس زاده آراني سيد 3مدار مجتمع خطي191054
9.00 صبح1397/06/11علي اصغر

عباس زاده آراني سيد 2تكنيك پالس191056
9.00 صبح1397/05/30علي اصغر

كاربرد ابزار دقيق و 191062
9.00 صبح1397/06/11آباني اراني مليحه2كنترل

9.00 صبح1397/06/04عرفان عاطفه2سيستم عامل 1910632

شيوه ارائه 191066
9.00 صبح1397/06/07عرفان عاطفه1نوشتاري و گفتاري

ذخيره و بازيابي 191067
9.00 صبح1397/06/07نيك فرجام علي محمد3اطالعات

مباني مهندسي 191071
9.00 صبح1397/06/04عسگرنژاد راضيه2نرم افزار

9.00 صبح1397/06/04تواليي محمدصادق2امار و احتماالت191074

شبكه هاي محلي 191075
9.00 صبح1397/05/30خراساني فرد فهيمه2كامپيوتر



9.00 صبح1397/06/10عسگرنژاد راضيه2پايگاه داده ها191076

سخت افزار 191077
9.00 صبح1397/06/01حسن زاده فرد نرگس3كامپيوتر 2

منبع تغذيه 191116
9.00 صبح1397/06/06جعفري محمد3سويچينگ

مباني الكترونيك 191118
9.00 صبح1397/06/03جوي پا حامد3(كامپيوتر)

9.00 صبح1397/06/01راشد مليحه2زبان فني(كامپيوتر)191126

9.00 صبح1397/06/03شريف حسينعلي2دانش خانواده191130

9.00 صبح1397/06/03خرمي زهرا2دانش خانواده191130

9.00 صبح1397/06/07محرابي محسن2فيزيك حرارت196001

9.00 صبح1397/06/03مصلح مصطفي2مقاومت مصالح196005

تكنولوژي انتقال 196007
9.00 صبح1397/06/05گيو علي2قدرت

تكنولوژي شاسي و 196014
9.00 صبح1397/06/01حق پرست الهام2بدنه

تكنولوژي سوخت 196016
9.00 صبح1397/06/04انصاري شاد مصطفي3رساني

9.00 صبح1397/06/01گيو علي2ترموديناميك196018

9.00 صبح1397/06/06حق پرست الهام2مكانيك سياالت196020

196021
تكنولوژي دستگاه 

هاي الكتريكي 
خودرو

9.00 صبح1397/05/30گيو علي2

تكنولوژي مولد 196024
9.00 صبح1397/06/06گيو علي3قدرت

9.00 صبح1397/06/01حق پرست الهام2زبان فني196027

9.00 صبح1397/06/06فدائيان اراني مهدي2فيزيك پيش251004

اشنايي با معماري 251009
9.00 صبح1397/06/07كشاورز ابراهيم2جهان

9.00 صبح1397/05/30مسعودي مجيد2استايي 2510121



اشنايي با معماري 251016
9.00 صبح1397/06/06مهدوي منش راحله2اسالمي

9.00 صبح1397/06/01تاكستاني مسعود2زبان فني251017

9.00 صبح1397/06/01حكيميان بيدگلي ميثم2ايستايي 2510202

شناخت هنر 252004
9.00 صبح1397/05/30قپانداري بيدگلي فريبا2گرافيك 1

9.00 صبح1397/06/06فدائيان اراني مهدي2فيزيك نور252005

شناخت هنر 252008
9.00 صبح1397/06/01قپانداري بيدگلي فريبا2گرافيك 2

9.00 صبح1397/06/06خسرواني مژگان2چاپ ماشيني252012

تجزيه تحليل آثار 252013
9.00 صبح1397/06/07مقدم امين زهرا2گرافيكي

فالح قوي بازوليالستاني 2روش تحقيق252017
9.00 صبح1397/06/05سيد علي

9.00 صبح1397/06/04مقدم امين زهرا2ارتباطات و تبليغات252023

هنر و تمدن 254001
9.00 صبح1397/06/01عمو زاده اراني مرتضي2اسالمي

9.00 صبح1397/06/04ساغر اميرعباس2علوم الياف254005

9.00 صبح1397/05/30حنطه مطهره3هندسه254007

9.00 صبح1397/06/07عمو زاده اراني مرتضي2تاريخ لباس 2540121

آشنايي با معماري 261003
9.00 صبح1397/06/03ثابت مريم السادات2معاصر

انسان،طبيعت،معما261004
9.00 صبح1397/06/04توكليان فتانه2ري

مباني نظري 261007
9.00 صبح1397/06/07خصافي عاليه2معماري

9.00 صبح1397/06/03مصلح مصطفي2سازه هاي فلزي261010

9.00 صبح1397/06/07تاكستاني مسعود2زبان تخصصي261014



روش هاي طراحي 261015
9.00 صبح1397/06/10حقيقيان بيدگلي اصغر2و توليد صنعتي

آشنايي با معماري 261017
9.00 صبح1397/06/01مهدوي منش راحله2اسالمي 2

9.00 صبح1397/06/03حضرتي اميرعباس2سازه هاي بتني261018

تنظيم شرايط 261019
9.00 صبح1397/06/04ساكني اسماعيل2محيطي 2

تحليل فضاهاي 261022
9.00 صبح1397/06/10رحيمي علي2شهري)اختياري(

9.00 صبح1397/05/30جمال كاشاني زهره3رياضي عمومي 2610252

9.00 صبح1397/06/01راشد مليحه2زبان تخصصي264005

9.00 صبح1397/05/30صادقي طاهري علي2نظارت چاپ264013

هنر و تمدن 264014
فالح قوي بازوليالستاني2اسالمي

9.00 صبح1397/06/03سيد علي

انسان طبيعت 264015
9.00 صبح1397/06/06محمدي معين زهره3طراحي

اصول علمي ارتباط 264018
9.00 صبح1397/06/01مقدم امين زهرا2و تبليغات

روش تحقيق در 264019
فالح قوي بازوليالستاني2ارتباط تصويري

9.00 صبح1397/06/04سيد علي

9.00 صبح1397/05/30عسكري صفدر عادل3رياضيات و آمار265003

9.00 صبح1397/06/04حضرتي اميرعباس2ايستايي265010

مقاومت مصالح و 265014
9.00 صبح1397/06/11مصلح مصطفي2سازه هاي فلزي

9.00 صبح1397/06/05ظهيري فرد عباس2روش تحقيق265015

آشنايي با معماري 265017
9.00 صبح1397/06/07كشاورز ابراهيم2جهان

9.00 صبح1397/06/03حضرتي اميرعباس2سازه هاي بتني265019



آشنايي با معماري 265022
9.00 صبح1397/06/03ثابت مريم السادات2معاصر

تنظيم شرايط 265025
9.00 صبح1397/06/04توكليان فتانه2محيطي

9.00 صبح1397/06/05حسني مقدم غالمرضا2ساختمان 2650261

9.00 صبح1397/06/10انصاري شاد مصطفي2تاسيسات مكانيكي265027

تاسيسات 265032
9.00 صبح1397/06/01محرابي محسن2الكتريكي(نور و 

مباني نظري 265034
حسين زاده كريمي 3معماري

9.00 صبح1397/06/07حسين

آشنايي با هنر در 267005
9.00 صبح1397/05/30قپانداري بيدگلي فريبا2تاريخ 1

آشنايي با هنر در 267011
9.00 صبح1397/06/01قپانداري بيدگلي فريبا2تاريخ 2

تاريخ خط ايران و 267012
9.00 صبح1397/05/30قپانداري بيدگلي فريبا2جهان

رنگ و تركيب 267017
9.00 صبح1397/06/05طواف نازلي2بندي در هنرهاي 

9.00 صبح1397/06/07قديمي فيني فرزانه2روانشناسي خالقيت267023

تاريخ طراحي 267026
9.00 صبح1397/06/06صادقي طاهري علي2گرافيك ايران و 

چاپ هاي صنعتي 267027
9.00 صبح1397/06/06صادقي طاهري علي12

تجزيه وتحليل 267029
9.00 صبح1397/06/07مقدم امين زهرا2هنرهاي بصري

9.00 صبح1397/06/06صادقي طاهري علي2چاپ صنعتي 2670332

9.00 صبح1397/06/04مقدم امين زهرا2مباني تبليغات267037

9.00 صبح1397/06/11مفيدي فر محمد رضا2كليات حقوق371001



حسابداري صنعتي 371002
9.00 صبح1397/06/04بهمني مريم13

9.00 صبح1397/06/05خاتمي فاطمه3روش هاي آماري371003

9.00 صبح1397/06/07راستي الحسيني سيد2تنظيم و كنترل 371004

8.00 صبح1397/05/30حنطه حميده3رياضي عمومي 3710051

9.00 صبح1397/06/07بهمني مريم3حسابداري صنعتي 371006

حسابداري شركت 371007
نظام طاهري سعيده3ها 1

9.00 صبح1397/06/10سادات

9.00 صبح1397/06/06درب جوشقاني عليرضا3اقتصاد 3710081

9.00 صبح1397/06/01چاووشي علي2حقوق تجارت371009

9.00 صبح1397/06/05بهمني مريم2زبان فني371010
9.00 صبح1397/06/07نعمتي مهديه3رياضي عمومي 3710112
9.00 صبح1397/06/06محمدي مطلق محمد2حسابداري مالياتي371012

طاهر زاده نوش آبادي3حسابداري دولتي371013
9.00 صبح1397/06/01ايمان

حسابداري شركت 371014
9.00 صبح1397/06/04حالجي مجرد مهدي3ها 2

نظام طاهري سعيده3اقتصاد 3710152
9.00 صبح1397/06/03سادات

طاهر زاده نوش آبادي3مديريت مالي371017
9.00 صبح1397/06/07ايمان

حسابداري مالي 371018
9.00 صبح1397/06/01جعفر زاده محمد3)اصول حسابداري(

9.00 صبح1397/05/30ناظمي بهاره3حسابرسي371019

9.00 صبح1397/05/30بهمني مريم3حسابداري صنعتي 381001

رياضي كاربردي 381002
9.00 صبح1397/06/01نعمتي مهديه3حسابداري

برنامه ريزي و 381003
9.00 صبح1397/06/03رضي مهديه3توسعه



9.00 صبح1397/06/04جعفر زاده محمد4حسابداري ميانه381004

پول و ارز و 381005
9.00 صبح1397/06/05خيري سارا2بانكداري

امور مالي بين 381006
طاهر زاده نوش آبادي2الملل

9.00 صبح1397/06/06ايمان

9.00 صبح1397/06/07كهكشاني نسرين2پژوهش عملياتي 3810071

9.00 صبح1397/05/30خيري سارا3حسابرسي 3810082

9.00 صبح1397/06/01درمسجدي فاطمه2ماليه عمومي381009

حسابداري 381010
9.00 صبح1397/06/03حالجي مجرد مهدي3پيشرفته 1

9.00 صبح1397/06/10بهمني مريم2زبان تخصصي 3810112

9.00 صبح1397/06/05كهكشاني نسرين2پژوهش عملياتي 3810122

9.00 صبح1397/06/06بهمني مريم3مديريت مالي 3810132

9.00 صبح1397/06/07طاهر زاده نوش آبادي3حسابداري دولتي 3810142

مباحث جاري در 381015
طاهر زاده نوش آبادي 2حسابداري

9.00 صبح1397/06/10ايمان

حسابداري 381016
9.00 صبح1397/06/11حالجي مجرد مهدي3پيشرفته 2

سيستم هاي 381017
9.00 صبح1397/05/30جعفر زاده محمد2اطالعاتي 

سرمايه گذاري در 381018
9.00 صبح1397/06/01عليزاده فرزاد2بورس اوراق بهادار

9.00 صبح1397/06/04قربانيان قهرودي محمد3مديريت توليد381021

آمار و احتمال 381022
محمد زاده محمدابادي 3(حسابداري)

9.00 صبح1397/06/04احسان



9.00 صبح1397/06/06محمدي مطلق محمد3اقتصاد خرد382001

9.00 صبح1397/06/03خصاف سهيال2حقوق اساسي382002

9.00 صبح1397/06/05ظهيري پور سميه3رياضيات و كاربرد 382003

9.00 صبح1397/06/10ناظمي بهاره3حسابرسي 3820041

9.00 صبح1397/06/11افروزنيا علي3روش تحقيق در 382005

9.00 صبح1397/06/01گلستاني فريبا3روانشناسي عمومي382006

9.00 صبح1397/06/03محمدي مطلق محمد3اقتصاد كالن382007

رياضيات و كاربرد 382008
ظهيري پور سميه3آن در مديريت 2

9.00 صبح1397/06/05سادات

تحقيق در عمليات 382009
9.00 صبح1397/06/01كهكشاني نسرين23

سازمان هاي پولي 382010
طاهر زاده نوش آبادي3و مالي بين الملل

9.00 صبح1397/06/04ايمان

آمار و كاربرد آن 382011
محمد زاده محمدابادي 3در مديريت 2

9.00 صبح1397/06/06احسان

زبان تخصصي 382012
9.00 صبح1397/06/10آرين فر مسعود2مديريت 3 و 4

طاهر زاده نوش آبادي3بازرگاني بين الملل382013
9.00 صبح1397/05/30ايمان

توسعه اقتصادي و 382014
9.00 صبح1397/06/03آرين فر مسعود3برنامه ريزي

9.00 صبح1397/06/01رضي مهديه3روابط صنعتي382015

9.00 صبح1397/06/04درمسجدي فاطمه3سياست هاي پولي 382017

طاهر زاده نوش آبادي2بازاريابي بين الملل382018
9.00 صبح1397/05/30ايمان



9.00 صبح1397/06/06شفق محمد جابر2تحقيقات بازاريابي382019

طاهر زاده نوش آبادي3مديريت استراتژيك382020
9.00 صبح1397/06/07ايمان

382021
سيستم هاي 
اطالعاتي در 
مديريت

9.00 صبح1397/06/04جعفر زاده محمد3

سمينار در مسائل 382022
9.00 صبح1397/06/11بهمني مريم2مالي

مديريت منابع 382023
9.00 صبح1397/06/01رضي مهديه3انساني

روانشناسي عمومي 384001
9.00 صبح1397/05/30گلستاني فريبا12

9.00 صبح1397/06/06فرجي حسين3مباني فلسفه384002

9.00 صبح1397/06/05كتابي مجتبي3مباني جامعه 384003

9.00 صبح1397/06/07مالقنبري عليرضا2آمار توصيفي384004

فيزيولوژي 384005
9.00 صبح1397/06/03حيدريان هنگامه3عمومي(اعصاب و 

روانشناسي عمومي 384006
9.00 صبح1397/05/30گلستاني فريبا22

روانشناسي 384008
9.00 صبح1397/06/03سيادتيان سيد حسين3فيزيولوژيك

علم النفس از 384009
اخوان حجازي2ديدگاه دانشمندان 

9.00 صبح1397/06/04زهراسادات

روانشناسي 384012
9.00 صبح1397/05/30صادقي مصطفي2احساس و ادارك

9.00 صبح1397/06/07گندمي زينب3روان سنجي384013

9.00 صبح1397/06/05گندمي زينب3روانشناسي 384014

9.00 صبح1397/06/06كتابي مجتبي3روانشناسي تربيتي384015

9.00 صبح1397/06/07سيادتيان سيد حسين3متون روانشناسي 384016



9.00 صبح1397/06/10گلي زهرا سادات3روانشناسي رشد 3840171

متون روانشناسي 384019
فيض آبادي فرد يزدلي3به زبان هاي 

9.00 صبح1397/06/10سليمه

384021
آسيب شناسي 

رواني 
1(روانشناسي 

اخوان حجازي 3
9.00 صبح1397/06/11زهراسادات

9.00 صبح1397/05/30صفري الهام3مددكاري اجتماعي384022

9.00 صبح1397/06/06گلي زهرا سادات3روانشناسي رشد 3840232

شخصيت-مفاهيم 384024
فيض آبادي فرد يزدلي3و نظريه ها

9.00 صبح1397/06/06سليمه

384025
روانشناسي 

يادگيري-نظريه ها 
و آزمايشها

فيض آبادي فرد يزدلي 3
9.00 صبح1397/06/07سليمه

9.00 صبح1397/06/11كتابي مجتبي3بهداشت رواني384026

9.00 صبح1397/06/04قرباني محمد ابادي2اعتياد- سبب 384027

روانشناسي مرضي 384028
9.00 صبح1397/06/05سيادتيان سيد حسين3كودك

آسيب شناسي 384029
9.00 صبح1397/06/03گلي زهرا سادات3رواني 2

روانشناسي پويايي 384030
فيض آبادي فرد يزدلي2گروه

9.00 صبح1397/06/05سليمه

اصول روانشناسي 384031
9.00 صبح1397/06/03فتاحي مطهره3باليني

روانشناسي صنعتي 384033
9.00 صبح1397/06/01شمس حميد رضا2سازماني

تاريخچه و مكاتب 384034
9.00 صبح1397/05/30سياح سمانه3روانشناسي

9.00 صبح1397/06/11كتابي مجتبي3انگيزه و هيجان384035



9.00 صبح1397/06/03قرباني محمد ابادي3بررسي مقدماتي 384037

روانشناسي مشاوره 384038
9.00 صبح1397/06/04منصوري نيك اعظم3و راهنمايي

384042
سمينار مسائل 

روانشناسي باليني 
در جهان و ايران

9.00 صبح1397/06/04مهدي پور علي2

انسان از ديدگاه 385002
9.00 صبح1397/06/03گلريز علي2اسالم

مباني جامعه 385003
9.00 صبح1397/06/04شمس حميد رضا2شناسي

9.00 صبح1397/06/06فرجي حسين2معرفت شناسي385004

9.00 صبح1397/06/10سياح سمانه2تاريخ و مكاتب در 385007

فيزيولوژي اعصاب 385008
9.00 صبح1397/06/03سيادتيان سيد حسين2و غدد

روانشناسي تحولي 385009
9.00 صبح1397/06/01كتابي مجتبي12

روانشناسي 385010
9.00 صبح1397/06/05گندمي زينب2اجتماعي

آشنايي با فلسفه 385011
9.00 صبح1397/06/06فرجي حسين2اسالمي

روانشناسي 385014
9.00 صبح1397/06/01شمس حميد رضا2صنعتي-سازماني

روانشناسي 385015
9.00 صبح1397/06/07سيادتيان سيد حسين2يادگيري

آموزه هاي روان 385016
9.00 صبح1397/06/03فرجي حسين2شناختي در قرآن

روانشناسي تحولي 385019
9.00 صبح1397/06/06كتابي مجتبي22

9.00 صبح1397/06/11فرجي حسين2روانشناسي دين385020

9.00 صبح1397/06/04فيض آبادي فرد يزدلي2فلسفه علم 385021

روانشناسي 385022
9.00 صبح1397/06/03سيادتيان سيد حسين2فيزيولوژيك



فيض آبادي فرد يزدلي2رواشناسي سياسي385023
9.00 صبح1397/06/10سليمه

آسيب شناسي 385024
اخوان حجازي 2رواني 1

9.00 صبح1397/06/06زهراسادات

9.00 صبح1397/06/07سيادتيان سيد حسين2متون روانشناسي 3850261

روانشناسي 385027
9.00 صبح1397/06/05كتابي مجتبي2اجتماعي كاربردي

روانشناسي 385028
9.00 صبح1397/05/30منصوري نيك اعظم2شناختي

روانشناسي افراد با 385029
9.00 صبح1397/06/01سيادتيان سيد حسين2نيازهاي خاص 1

9.00 صبح1397/06/04گندمي زينب2روانشناسي تربيتي385030

9.00 صبح1397/06/05گلستاني فريبا2روانشناسي 385031

روانشناسي 385032
فيض آبادي فرد يزدلي2شخصيت

9.00 صبح1397/06/06سليمه

آسيب شناسي 385034
فيض آبادي فرد يزدلي 2رواني 2

9.00 صبح1397/06/03سليمه

روانشناسي افراد با 385035
9.00 صبح1397/05/30فتاحي مطهره2نيازهاي خاص 2

اصول روانشناسي 385036
9.00 صبح1397/06/03فتاحي مطهره2باليني

آسيب شناسي 385037
9.00 صبح1397/06/05سيادتيان سيد حسين2رواني كودك و 

9.00 صبح1397/06/11كتابي مجتبي2بهداشت رواني385038

9.00 صبح1397/06/01قرباني محمد آبادي2علوم اعصاب 385039

فيض آبادي فرد يزدلي 2روانشناسي سالمت385041
9.00 صبح1397/06/07سليمه



مباني مشاوره و 385042
قرباني محمد آبادي 2راهنمايي

9.00 صبح1397/06/04محمد ابادي محمدرضا

9.00 صبح1397/05/30زيالئي علي3حقوق مدني 3860015

9.00 صبح1397/06/01تواليي محمدصادق2مقدمات آمار386002

حقوق جزايي 386003
9.00 صبح1397/06/03عباسيان جوشقاني عطيه2عمومي 3

9.00 صبح1397/06/04عباسيان جوشقاني عطيه2حقوق اداري 3860042

9.00 صبح1397/06/03روشن محسن2متون فقه 3860053

9.00 صبح1397/05/30عاليي نيا مجيد3حقوق مدني 3860066

حقوق بين الملل 386007
9.00 صبح1397/06/01دانشوري حسين2عمومي 2

9.00 صبح1397/06/05چاوو شي محمدصادق2حقوق تجارت 3860083

9.00 صبح1397/06/07روشن محسن2اصول فقه 3860092

9.00 صبح1397/06/06عباسيان جوشقاني عطيه2آيين دادرسي مدني386010

9.00 صبح1397/06/04گلستانه عليرضا3حقوق امالك 3860113

حقوق جزايي 386012
9.00 صبح1397/06/07خصاف سهيال3اختصاصي 1

9.00 صبح1397/05/30پورسينا الهام3حقوق مدني 3860137

9.00 صبح1397/06/01چاوو شي محمدصادق2متون حقوقي ثبتي 386014

حقوق بين الملل 386015
9.00 صبح1397/06/03پورسينا الهام2خصوصي2

9.00 صبح1397/06/07روشن محسن2قواعد فقه3860161

9.00 صبح1397/06/06گلستانه عليرضا2مسئوليت كيفري-386017



حقوق جزاي 386018
9.00 صبح1397/06/04كلهري سارا سادات2اختصاصي2

شخص زرين كار3حقوق مدني 3860198
9.00 صبح1397/06/01محمدحسين

9.00 صبح1397/06/04روشن محسن2قواعد فقه3860202

9.00 صبح1397/06/03خصاف سهيال2آيين دادرسي 386021

9.00 صبح1397/06/05عاليي نيا مجيد2ادله اثبات دعوي386022

9.00 صبح1397/06/07كرباسي آراني احمد2پزشك قانوني386023

9.00 صبح1397/06/06خصاف سهيال2حقوق اساسي 3860242

9.00 صبح1397/05/30زيالئي علي3حقوق مدني386025
9.00 صبح1397/06/05چاوو شي محمدصادق3حقوق تجارت386026

9.00 صبح1397/06/06محمدي مطلق محمد3اصول علم اقتصاد 3870011

9.00 صبح1397/06/01چاوو شي محمدصادق3حقوق بازرگاني387002

مباني سازمان و 387003
9.00 صبح1397/05/30عليزاده فرزاد3مديريت

9.00 صبح1397/06/03عباس زاده نجمه سادات4اصول حسابداري 3870041

رياضيات و كاربرد 387005
ظهيري پور سميه3ان در مديريت 1

9.00 صبح1397/06/07سادات

9.00 صبح1397/06/03محمدي مطلق محمد3اصول علم اقتصاد 3870072

رياضيات و كاربرد 387008
ظهيري پور سميه3آن در مديريت 2

9.00 صبح1397/06/01سادات

آمار و كاربرد آن 387009
محمد زاده محمدابادي 4در مديريت

9.00 صبح1397/05/30احسان

9.00 صبح1397/06/07حالجي مجرد مهدي4اصول حسابداري 3870102

9.00 صبح1397/06/07كهكشاني نسرين3پژوهش عملياتي387011



ماليه عمومي و 387012
9.00 صبح1397/06/01درمسجدي فاطمه3خط مشي مالي 

9.00 صبح1397/06/04ناظمي بهاره4اصول حسابداري 3870153

9.00 صبح1397/06/06محمدي مطلق محمد2حسابداري مالياتي387016

9.00 صبح1397/06/01بهمني مريم4حسابداري ميانه 3870191

حسابداري صنعتي 387020
9.00 صبح1397/06/04بهمني مريم13

اصول تنظيم و 387021
راستي الحسيني سيد3كنترل بودجه 

9.00 صبح1397/06/07رضا

زبان تخصصي 1 387022
9.00 صبح1397/06/10بهمني مريم2حسابداري

حسابداري صنعتي 387025
9.00 صبح1397/06/07بهمني مريم23

مباني رفتار 387040
9.00 صبح1397/06/05عليزاده فرزاد3سازماني

حقوق و مقررات 387041
9.00 صبح1397/06/11چاوو شي محمدصادق2مدني


