
برنامه زمانی نام درس ردیف

18:00 - 16:00شنبه   ** انقالب اسالمي ايران 1

12:00 - 10:00شنبه   ** اخالق و تربيت اسالمي 2

10:00 - 08:00شنبه   ** 2انديشه اسالمي 3

19:00 - 17:00يکشنبه   ** 1انديشه اسالمي 4

204 کالس 19:00 - 16:00يکشنبه   ** ايمني کار با مواد خطرناک 5

17:00 - 14:00يکشنبه   ** زبان عمومي فني مهندسي 6

204 کالس 16:00 - 13:00يکشنبه   ** مديريت خطر و ريسک 7

208 کالس 14:00 - 11:00يکشنبه   ** 1نقشه کشي صنعتي  8

14:00 - 11:00يکشنبه   ** زبان خارجي 9

103 کالس 13:00 - 10:00يکشنبه   ** ايمني برق و تأسيسات الکتريکي 10

108 کالس 11:00 - 08:00يکشنبه   ** 1مقاومت مصالح  11

11:00 - 08:00يکشنبه   ** فارسي 12

103 کالس 10:00 - 08:00يکشنبه   ** مديريت محيط زيست 13

102 کالس 18:00 - 17:00دوشنبه   ** آشنايي با مهندسي برق 14

) 301 کالس 18:00 - 16:00دوشنبه  1کارگاه کامپيوتر  ) ** زبان تخصصي 15

307 کالس 17:00 - 14:00دوشنبه   ** 2ماشينهاي الکتريکي 16

106 کالس 17:00 - 14:00دوشنبه   ** 1رياضي عمومي  17

102 کالس 17:00 - 14:00دوشنبه   ** رياضي  عمومي 18

319 کالس 16:00 - 14:00دوشنبه   ** زبان تخصصي 19

**  آزمايشگاه فيزيک16:00 - 14:00دوشنبه  1آزمايشگاه فيزيک 20

203 کالس 14:00 - 12:00دوشنبه   ** زمين شناسي مهندسي 21

307 کالس 14:00 - 11:00دوشنبه   ** 2فيزيک (الکتريسيته و مغناطيس) 22

102 کالس 14:00 - 11:00دوشنبه   ** 2مدارهاي الکتريکي 23

307 کالس 11:00 - 08:00دوشنبه   ** 1فيزيک (حرارت و مکانيک) 24

106 کالس 11:00 - 08:00دوشنبه   ** مدارهاي منطقي 25

) 302 کالس 10:00 - 08:00دوشنبه  2کارگاه کامپيوتر  ) ** آزمايشگاه زبان هاي برنامه نويسي 26

103 کالس 10:00 - 08:00دوشنبه   ** اقتصاد مهندسي 27

** (ع) سالن ورزشي امام علي18:00 - 16:00سه شنبه  2تربيت بدني 28

316 کالس 18:00 - 14:00سه شنبه   ** (1)اصول حسابداري  29

109 کالس 17:00 - 14:00سه شنبه   ** رياضيات گسسته 30

103 کالس 17:00 - 14:00سه شنبه   ** (1)اصول حسابداري  31

** (ع) سالن ورزشي امام علي14:00 - 12:00سه شنبه  2تربيت بدني  32

) 301 کالس 14:00 - 11:00سه شنبه  1کارگاه کامپيوتر  ) ** کارگاه اتوماسيون صنعتي 33

310 کالس 14:00 - 10:00سه شنبه   ** شناخت و طراحي معماري روستا 34

** (ع) سالن ورزشي امام علي12:00 - 10:00سه شنبه  2تربيت بدني  35

307 کالس 11:00 - 08:00سه شنبه   ** رياضي پيش دانشگاهي 36



108 کالس 11:00 - 08:00سه شنبه   ** 2مباني مهندسي برق  37

322 کالس 10:00 - 08:00سه شنبه   ** (2)آشنائي با معماري اسالمي  38

308 کالس 19:00 - 16:00چهارشنبه   ** هندسه احجام و پرسپکتيو 39

209 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه   ** مباني کامپيوتر و برنامه سازي 40

204 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه   ** مباني سازمان و مديريت 41

318 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه   ** روشنايي فني 42

) 302 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  2کارگاه کامپيوتر  ) ** آزمايشگاه پايگاه داده 43

201 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه   ** جغرافياي شهري 44

309 کالس 14:00 - 11:00چهارشنبه   ** اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسالم 45

**  کارگاه انجمن14:00 - 11:00چهارشنبه  نصب وراه اندازي شبکه 46

2  آزمايشگاه الکترونيک 13:00 - 11:00چهارشنبه   ** آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي و اندازه گيري 47

308 کالس 14:00 - 10:00چهارشنبه   ** بيان معماري 48

306 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه   ** دستگاههاي ساختماني 49

16:30 - 08:00چهارشنبه   ** (2)طراحي معماري  50

) 302 کالس 11:00 - 08:00چهارشنبه  2کارگاه کامپيوتر  ) ** کارگاه کامپيوتر 51

106 کالس 11:00 - 08:00چهارشنبه   ** آمار و احتماالت مهندسي 52

322 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه   ** مصالح ساختماني 53

207 کالس 18:00 - 15:00پنج شنبه   ** رياضيات و کاربرد آن درمديريت 54

308 کالس 17:00 - 15:00پنج شنبه   ** تاريخ شهرسازي جهان 55

315 کالس 16:30 - 15:00پنج شنبه   ** مقررات ملي ساختمان 56

) 303 کالس 17:00 - 14:00پنج شنبه  3کارگاه کامپيوتر  ) ** رسم فني و نقشه کشي ساختمان 57

209 کالس 17:00 - 14:00پنج شنبه   ** شبکه مخابرات داده 58

308 کالس 15:00 - 13:00پنج شنبه   ** (درک و بيان محيط شهري)درآمدي بر شهرشناسي 59

306 کالس 14:00 - 12:00پنج شنبه   ** طراحي معماري و شهرسازي 60

307 کالس 14:00 - 11:00پنج شنبه   ** معادالت ديفرانسيل 61

107 کالس 14:00 - 11:00پنج شنبه   ** تاسيسات الکتريکي و پروژه 62

308 کالس 13:00 - 11:00پنج شنبه   ** مباني برنامه ريزي منطقه اي 63

201 کالس 16:30 - 08:00پنج شنبه   ** 1مقدمات طراحي معماري  64

314 کالس 16:00 - 08:00پنج شنبه   ** ترسيم فني 65

1 مرکز فني و حرفه اي برادران 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** کارگاه جوشکاري و ورقکاري 66

308 کالس 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** کاربرد نقشه برداري در شهرسازي 67

307 کالس 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** 2رياضي 68

207 کالس 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** رياضيات پايه 69

109 کالس 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** x مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک 70

106 کالس 11:00 - 08:00پنج شنبه   ** 1مدارهاي الکتريکي 71


