
تعالیبغوِ




((همطعوارؽٌاعی-1400-1401تحصيلیعالدٍمًيوغال-ّايالىتزًٍيىیداًؾگاُصٌعتیعٌْذآهَسػداًؾىذُبزًاهِّفتگی))




عاعت

18:00-16:0019:00–14:0018:00–12:3016:00–10:3014:00–08:3012:30–10:30رٍس

 شنبه

1گزٍُ-1فيشیه

(دیدکتر هسعَ)

1گزٍُ-1ریاضی

(دکتر اعتواد)

ؽيویفيشیه.آس

(دکتر ٍاعظی)

1گزٍُ-2ریاضی

(دکتر هقدم)

1گزٍُ-1فيشیه.آس

16:00-17:00(دکتر هسعَدی)



همذهِايبزَّػهحاعباتی
(هٌْدس زارعی)

2گزٍُ-1ریاضی

(دکتر قٌبری)

*2گزٍُ-فيشیهپشؽىی
 (هٌْدس جعفرزادُ)

2گزٍُ-2ریاضی

(دکتر صالحی)

2گزٍُ-1فيشیه.آس

17:00-18:00(دکتر هسعَدی)



فيشیَلَصي
(هٌْدس هستقین)

همذهِايبزهٌْذعیپشؽىی

(هٌْدس زارعی)1گزٍُ–سیغتی


3گزٍُ-2ریاضی

(دکتر دّقاى)

1گزٍُ-بزًاهًَِیغیواهپيَتز
( ادُز هٌْدس تقی)




هذیزیتٍوارآفزیٌیدرهٌْذعی

(هٌْدس هستقین)پشؽىی
 

1گزٍُ-پشؽىیفيشیه
( هٌْدس جعفرزادُ)

-فيشیهپشؽىیفيشیهپشؽىی

(هٌْدس جعفرزادُ)*1گزٍُ




هذارهٌطمی

(هٌْدس آقایی)


1گزٍُ-اصَلٍافشارّايتَاًبخؾی

( هٌْدس جعفرزادُ) **




هىاًيهعياالت.آس

(هٌْدس هداحی)



 یکشنبه

1گزٍُ-2فيشیه

(دکتر عتیق)

هٌْذعیریاضيات

(دکتر قٌبری)

*1هيىزٍپزٍعغَر
 (دکتر جْاًی)

1هيىزٍپزٍعغَر
( دکتر جْاًی)

خَاّزاى2گزٍُ-2تزبيتبذًی

17:00-18:00(زادُ خاًن یدالِ)

خَاّزاى1گزٍُ-2تزبيتبذًی

18:00-19:00(زادُ خاًن یدالِ)

2گزٍُ-2فيشیه

(پَر دکتر جلیل)

بيَالىتزٍهغٌاطيظ:هباحثٍیضُ

(دکتر حبیب زادُ شریف)
 

حفاظت،ایوٌیٍاعتاًذارد
( دکتر عیدی)

بزادراى1گزٍُ-2تزبيتبذًی

16:00-17:00(دکتر حفظ اللساى)



3گزٍُ-2فيشیه

(دکتر ّادی)

عيغتنّايوٌتزلخطی
( دکتر هحبَبی)

 
**لیهذارهٌط

(هٌْدس آقایی)

بزادراى2گزٍُ-2تزبيتبذًی

17:00-18:00(دکتر حفظ اللساى)



اعتاتيهٍهماٍهتهصالح
(زادُ دکتر تقی)

ؽيویتجشیٍِآسهایؾگاُ

 (دکتر بِ ًژادی)


-اصَلٍافشارّايتَاًبخؾی

(هٌْدس جعفرزادُ)1گزٍُ

*حفاظت،ایوٌیٍاعتاًذارد

(عیدیدکتر )





عاعت

16:00–14:0018:00–12:3016:00–10:3014:00–08:3012:30–10:30رٍس

-یکشنبه

اداهِ

ايبزهٌْذعیپشؽىیهمذهِ

(هٌْدس زارعی)2گزٍُ–سیغتی


بلَرؽٌاعیٍآسهایؾگاُ
(هٌْدس ابدالی)

1الىتزًٍيه
(دکتر اسکٌدری)



ؽيویآلی

(دکتر ٍاعظی)


ٌّذعیافشارموارگاًُزم

 (هٌْدس کیاًی)



 دوشنبه

همذهِايبزهٌْذعیپشؽىیسیغتی

(هٌْدس زارعی)**2گزٍُ–

1گزٍُ-هعادالتدیفزاًغيل

(دکتر هیرزایی)

2فيشیه.آس

(پَر دکتر حسیي)

1گزٍُ-2ریاضی

(دکتر هقدم)

*1گزٍُ-1ریاضی

(دکتر اعتواد)



*فيشیَلَصي
(هٌْدس هستقین)

2گزٍُ-دیفزاًغيلهعادالت

(دکتر ٍفایی)
 

2گزٍُ-2ریاضی

(دکتر صالحی)

*2گزٍُ-1ریاضی

(دکتر قٌبری)



1تزهَدیٌاهيههٌْذعیؽيوی

(دکتر تَکلی)

بزادراى1گزٍُ-1تزبيتبذًی

10:30-11:30(دکتر حفظ اللساى)
 

3گزٍُ-2ریاضی

(دکتر دّقاى)

سباىتخصصیٍاصطالحاتپشؽىی
(دیدکتر عی)



ایغتایی
(هٌْدس غفاری عدلی)

بزادراى2گزٍُ-1تزبيتبذًی

11:30-12:30(دکتر حفظ اللساى)


2هذارّايالىتزیىی
(هٌْدس درخشی)

1الىتزًٍيه
 (دکتر اسکٌدری)



 
عيغتنّايوٌتزلخطی

(دکتر هحبَبی)


2گزٍُ-بزًاهًَِیغیواهپيَتز
(زادُ هٌْدس تقی)




**ٍآسهایؾگاُبلَرؽٌاعی

(هٌْدس ابدالی)



 شنبه سه

1گزٍُ-1ریاضی

(دکتر اعتواد)

1گزٍُ-2فيشیه

(دکتر عتیق)

*سباىخارجِ

(دکتر یَسفی)

سباىخارجِ

(دکتر یَسفی)

خَاّزاى1گزٍُ-1تزبيتبذًی

16:00-17:00(زادُ خاًن یدالِ)



2گزٍُ-1ریاضی

(دکتر قٌبری)

2گزٍُ-2فيشیه

(پَر دکتر جلیل)

**فارعی

(دکتر بافکر)

ریاضياتهٌْذعی

(دکتر قٌبری)

خَاّزاى2گزٍُ-1تزبيتبذًی

17:00-18:00(زادُ خاًن یدالِ)



*1تزهَدیٌاهيههٌْذعیؽيوی

(دکتر تَکلی)

3گزٍُ-2فيشیه

(دکتر ّادی)

اعتاتيهٍهماٍهتهصالح
(زادُ دکتر تقی)

2هذارّايالىتزیىی
(هٌْدس درخشی)

1گزٍُ-بزًاهًَِیغیواهپيَتز
(زادُ هٌْدس تقی)



*بيَالىتزٍهغٌاطيظ:هباحثٍیضُ

(دکتر حبیب زادُ شریف)


1هذارّايالىتزیىی

( دکتر اسکٌدری)




1گزٍُ–1الىتزًٍيهآس

(اقدم دکتر ًجفی)





عاعت

رٍس
10:30–08:3012:30–10:3014:00–12:3016:00–14:0018:00–16:00

 -شنبه سه

ادامه


2گزٍُ–1آسالىتزًٍيه

(هٌْدس درخشی)




3گزٍُ-وارگاُعوَهی

(هٌْدس عدلی)(رشتِ هٌْدسی هَاد)



 چهار

 شنبه

1گزٍُ-1فيشیه

(دکتر هسعَدی)

1گزٍُ-دیفزاًغيلهعادالت

(دکتر هیرزایی)

1گزٍُ–ؽيویعوَهی.آس
(دکتر ٍاعظی)(رشتِ هٌْدسی شیوی)

فارعی

(دکتر بافکر)

*1گزٍُ-1فيشیه

(دکتر هسعَدی)



هحاعباتعذدي
(دکتر قٌبری)

2گزٍُ-دیفزاًغيلهعادالت

(دکتر ٍفایی)


1آسهذارّايالىتزیىی
 (هٌْدس باّری فرد)

1هذارّايالىتزیىی
(دکتر اسکٌدری)



آًاتَهی
( هٌْدس هستقین)

ؽيویآلی.آس

(دکتر ٍاعظی)


ؽيویتجشیِ.آس

(دکتر ٍاعظی)

1گزٍُ-وارگاُعوَهی

(دکتر پیغوبری)(رشتِ هٌْدسی شیوی)



*ؽيویآلی

 (دکتر ٍاعظی)

پشؽىیهمذهِايبزهٌْذعی

(هٌْدس زارعی)*1گزٍُ-سیغتی


3گزٍُ–هیعوَهیؽی.آس
(هٌْدس یقیٌی)(رشتِ هٌْدسی هَاد)

2گزٍُ-بزًاهًَِیغیواهپيَتز
(زادُ هٌْدس تقی)




** همذهِايبزَّػهحاعباتی

(هٌْدس زارعی) 


2گزٍُ-فيشیَلَصي.آس
(هٌْدس هستقین)





2گزٍُ–ؽيویعوَهی.آس

(هٌْدس یقیٌی)(رشتِ هٌْدسی هَاد)





1گزٍُ-فيشیَلَصي.آس

(هٌْدس هستقین)




شنبه پنج
اًتمالحزارت.آس

(زادُ دکتر رستوی)

2گزٍُ-فيشیهپشؽىی
(هٌْدس جعفرزادُ)




 
آسهایؾگاُهذارهٌطمی

(آقای هٌْدس آقایی)
2گزٍُ-وارگاُعوَهی

(هٌْدس عدلی)(رشتِ هٌْدسی هَاد)



 

 (الطیهعاعتِتعزیفؽذُاعتّايسٍجیافزدبِصَرتندرعاهاًِعظ،درٍطدرّفتِ).ؽذخَاٌّذعتارُدرّفتِّايسٍجارائ2ِعتارُدرّفتِّايفزدٍدرٍط1درٍط 

 بٌابزایيدرٍعیوِبزًاهِّفتگیًذارًذ،تواهاٌبِصَرتآفالیيارائِخَاٌّذؽذ.بزايدرٍطآفالیيبزًاهِّفتگیتعزیفًؾذُاعت 

 اعتائًِفزٍفمطبزايداًؾجَیاىتزمآخزلابلار12-10باظزفيتهحذٍد(شوسیدکتر )درطهمذهِايبزتصَیزگزيپشؽىی. 



 اعتٍیضُداًؾجَیاىهٌْذعیهَاد(هٌْدس عدلی)2ٍ3گزٍُ-ٍوارگاُعوَهیٍیضُداًؾجَیاىهٌْذعیؽيوی(پیغوبریدکتر )1گزٍُ-وارگاُعوَهی. 

 داًؾجَیاىهٌْذعیهَاداعتٍیضُ(یقیٌیهٌْدس )2ٍ3گزٍُ-ؽيویعوَهی.آسٍیضُداًؾجَیاىهٌْذعیؽيویٍ(ٍاعظیدکتر )1گزٍُ-ؽيویعوَهی.آس. 

 هَادباًامدرطریاضیهٌْذعیبزقارائِؽذُاعت-ؽيوی-پشؽىی:ریاضياتهٌْذعیدرعِگزٍُهٌْذعی. 

 سباىخارجِفمطدرگزٍُهٌْذعیپشؽىیارائِؽذُاعت. 

 

 

عوَهی-آفالیيدرٍط

(طهذر)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ

(زادُ آقای حسي)البالغِتفغيزهَضَعیًْج3(شاّدیدکتر )اخالقاعالهی2(دکتر شکری)اًمالباعالهیایزاى1

(دکتر شکری)2اًذیؾِاعالهی6(آقای هحودی)2گزٍُ-1اًذیؾِاعالهی5(عبدیآقای )1گزٍُ-1اعالهیاًذیؾ4ِ

(آقای آرزٍهٌد)تاریخاعالم9(خاًن یسداى هدد)گزٍُخَاّزاى-داًؼخاًَادٍُجوعيت8(دکتر قْرهاى)بزادراىگزٍُ-داًؼخاًَادٍُجوعيت7







هٌْذعیپشؽىیرؽتِ-آفالیيدرٍط

(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ

(هٌْدس صفدریاى)همذهِايبزپزداسػتصاٍیزپشؽىی-ٍیضُهباحث3(هٌْدس صفدریاى)تحميكرٍػ2(ىدکتر قادریا)ّايپشؽىیٍوليٌيهتجْيشاتعوَهیبيوارعتاى1

(زادُ دکتر حبیب)تىٌيهپالظ6(دکتر شوسی)همذهِايبزتصَیزگزيپشؽىی5(هٌْدس هستقین)فٌاٍرياطالعات4

(دکتر قادریاى)عيغتوْايتصَیزًگارپشؽىی9(یاىقادردکتر )بيَالىتزیىیپذیذُّاي8(داًٌدُ دکتر)آهارحياتی7

(هٌْدس هستقین)حفاظتاستاعيغاتبيوارعتاًی12(دکتر قادریاى)ّايالىتزًٍيىیاًذاس11ُ(داًٌدُ دکتر)پزداسػعيگٌالدیجيتال10

(ًدس فْویهِ)تجشیٍِتحليلعيغتوْا14(هٌْدس جعفرزادُ)2گزٍُ-بخؾیاصَلٍافشارّايتَاى13







ؽيویهٌْذعیرؽتِ-آفالیيدرٍط

(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ

(دکتر رستوی زادُ)1حزارتاًتمال3(دکتر شفیعی)هَاسًِجزمٍاًزصي2(دکتر احودیاى)1عولياتٍاحذ1

(دکتر راحوی)عيٌتيهٍطزحراوتَر6(دکتر عبدلی)1هىاًيهعياالت5(دکتر اکبری)اًتمالجزم4  

(فر دکتر فاتحی)هذیزیتصٌعتی9(دکتر حضرتی)2حزارتاًتمال8(دکتر شکرکار)2هٌْذعیؽيویتزهَدیٌاهيه7

(رتیدکتر حض)ؽيویتجشی12ِ(دکتر ٍاعظی)2هىاًيهعياالت11(دکتر عبدلی)واربزدریاضياتدرهٌْذعیؽيوی10









هَادرؽتِهٌْذعی-آفالیيدرٍط

(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ(هذرط)ًامدرطؽوارُ

(دکتر آذربرهس)1هتالَرصيفيشیىیهَاد3(دکتر آزادبِ)ؽيویفيشیه2(دکتر آذربرهس)هىاًيههَاد1

(فر دکتر اطویٌاى)اصَلالىتزٍؽيوی6(دکتر صودی)1ادتزهَدیٌاهيهه5َ(دکتر تَاًگر)1خَاؿهىاًيىیهَاد4  

(دکتر اقبالی)1اصَلؽىلدّیهَاد9(دکتر اجاقی)عيٌتيههَاد8(دکتر اکبری)2خَاؿهىاًيىیهَاد7

(سعید دکتر)هَادجَؽىاريٍاتصال12(هْدٍیدکتر )عزاهيهٍدیزگذارّا11(دکتر زرگری)گزياًجوادٍریختِ.آس10

(ًَری دکتر)هباًیهٌْذعیبزق.آس14(دکتر یسداًی)عولياتحزارتی.آس13

 


