
 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

نام  دانشکده واحد نام درس گروه ردیف
 استاد

 توضیحات

دانش خانواده  1 1
 و جمعیت

موسسه آموزشی  2.00
 اقبال الهوری

 معارف اسالمی و دروس :گروه آموزشی-- :شرح درس احمد رضایی
)هر 8چهارشنبه ساعت  :جلسه اول روز-- :مقطع--عمومی

 ( شروع فرد01دقیقه در کالس  3هفته به مدت 
 2 )هر هفته به مدت8سه شنبه ساعت  :جلسه دوم روز

 ( شروع فرد01دقیقه در کالس 

به  0کالس  دقیقه در 0به مدت  6ول ساعت ا :امتحان روز
  تاریخ

 مرد دوره همه دوره ها :قابل انتخاب برای دانشجویان
 (و ماقبل 1397ورودی )

دانش خانواده  2 2
 و جمعیت

موسسه آموزشی  2.00
 اقبال الهوری

محبوبه گندم 
 ابادی

 معارف اسالمی و دروس :گروه آموزشی-- :شرح درس
)هر 8شنبه ساعت  :جلسه اول روز-- :قطعم--عمومی

 ( شروع فرد102کالس  دقیقه در 5هفته به مدت 
 به 0دقیقه در کالس  0به مدت  6اول ساعت  :امتحان روز

  تاریخ
زن دوره همه دوره ها  :قابل انتخاب برای دانشجویان

 (ماقبل و 1397)ورودی 

ریاضی  1 3
 1عمومی 

موسسه آموزشی  3.00
 اقبال الهوری

تکتم 
 رمضانی

-- :مقطع--علوم پایه :گروه آموزشی-- :شرح درس
 4)هر هفته به مدت 8دوشنبه ساعت  :جلسه اول روز

 فرد ( شروع301دقیقه در کالس 
 4)هر هفته به مدت 8سه شنبه ساعت  :جلسه دوم روز

 شروع فرد (301دقیقه در کالس 
به  0کالس دقیقه در  0به مدت  6دوم ساعت  :امتحان روز

  تاریخ
مرد و زن دوره همه دوره ها  :قابل انتخاب برای دانشجویان

 (ماقبل و 1397)ورودی 

ریاضی  1 4
 2عمومی 

موسسه آموزشی  3.00
 اقبال الهوری

-- :مقطع--علوم پایه :گروه آموزشی-- :شرح درس زینب کاظمی
دقیقه  4)هر هفته به مدت 8شنبه ساعت  :جلسه اول روز

 فرد ( شروع301در کالس 
 4)هر هفته به مدت 8یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز

 شروع فرد (301دقیقه در کالس 
به  0دقیقه در کالس  0به مدت  6سوم ساعت  :امتحان روز

  تاریخ
مرد و زن دوره همه دوره ها  :قابل انتخاب برای دانشجویان

 (ماقبل و 1397)ورودی 

معادالت  1 5

 دیفرانسیل

موسسه آموزشی  3.00

 اقبال الهوری

تکتم 

 رمضانی

-- :مقطع--علوم پایه :گروه آموزشی-- :شرح درس

دقیقه  4)هر هفته به مدت 8شنبه ساعت  :جلسه اول روز
 فرد ( شروع302در کالس 

 4)هر هفته به مدت 8یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
 شروع فرد (302الس دقیقه در ک

به  0دقیقه در کالس  0به مدت  6پنجم ساعت  :امتحان روز
  تاریخ
مرد و زن دوره همه دوره ها  :قابل انتخاب برای دانشجویان

 (ماقبل و 1397)ورودی 

محاسبات  1 6
 عددی

موسسه آموزشی  2.00
 اقبال الهوری

معصومه 
 اسحق ابادی

همه  :مقطع--علوم پایه :گروه آموزشی-- :شرح درس
)هر هفته به 8سه شنبه ساعت  :جلسه اول روز--مقاطع

 شروع فرد (302 دقیقه در کالس 2مدت 
 3)هر هفته به مدت 8چهارشنبه ساعت  :جلسه دوم روز

 ( شروع فرد302کالس  دقیقه در
 به 0دقیقه در کالس  0به مدت  6دوم ساعت  :امتحان روز

  تاریخ

مرد و زن دوره همه دوره ها  :شجویانقابل انتخاب برای دان
 (و ماقبل 1397 )ورودی

 1صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 



شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

موسسه  40 0 3.00 1فیزیک  1 10300127 7
آموزشی اقبال 

 الهوری

هاشم 
 عبداله نیا

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
جلسه اول -- :مقطع--علوم پایه

)هر هفته 8سه شنبه ساعت  :روز
( 300دقیقه در کالس  4به مدت 

 فرد شروع
چهارشنبه  :جلسه دوم روز

 4)هر هفته به مدت 8ساعت 
 شروع فرد (300دقیقه در کالس 

به  6اول ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0مدت 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

پروژه نرم  1 12030569 8
 افزار

دانشکده برق و  3 0 3.00
 کامپیوتر

سیدحسام 
 رضوی زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

پروژه نرم  2 12030569 9
 افزار

دانشکده برق و  3 0 3.00
 کامپیوتر

محدثه 
 ریاندالو

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (اقبلم و 1397

پروژه نرم  3 12030569 10
 افزار

دانشکده برق و  3 0 3.00
 کامپیوتر

سمانه 
 حسن زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

پروژه نرم  4 12030569 11
 افزار

دانشکده برق و  3 0 3.00
 کامپیوتر

 :گروه آموزشی-- :شرح درس الهه رحیمی
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

دانشکده برق و  3 0 3.00 کارآموزی 1 12030570 12
 کامپیوتر

سیدحسام 
 هرضوی زاد

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز



  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (لماقب و 1397

 2صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده برق و  3 0 3.00 کارآموزی 2 12030570 13
 کامپیوتر

محدثه 
 دالوریان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

ه برق و دانشکد 3 0 3.00 کارآموزی 3 12030570 14

 کامپیوتر

سمانه 

 حسن زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس

کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

دانشکده برق و  3 0 3.00 کارآموزی 4 12030570 15
 کامپیوتر

الهه 
 رحیمی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--كامپیوتر
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6عت سا :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

طراحي  1 12040576 16
 نهايي

دانشکده  40 0 6.00
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--معماري
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6عت سا
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

دانشکده  40 0 2.00 کارآموزی 1 12040577 17
معماری و 
 شهرسازی

علی 
 فرامرزی فر

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--معماري
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان



مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

دینامیک و  1 12101505 18
 ارتعاشات

دانشکده فنی و  30 0 2.00
 مهندسی

احسان 
فتحی 

 عسگرآباد

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک
سه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

)هر هفته به مدت 10شنبه ساعت 
( شروع 303در کالس  دقیقه 120

 فرد
چهارشنبه  :جلسه دوم روز

 120 )هر هفته به مدت10ساعت 
 ( شروع فرد303دقیقه در کالس 

به  6دوم ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0در کالس  دقیقه 0مدت 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
ها )ورودی  مرد و زن دوره همه دوره

 و ماقبل( 1397

 3صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

نصب تعمیر و  1 12101518 19
نگهداری 

ماشین های 
 ابزار

دانشکده فنی  20 0 2.00
 و مهندسی

حمید 
 بروجردی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 8شنبه ساعت 

( شروع 300کالس  دقیقه در 4
 فرد

یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
در  دقیقه 4)هر هفته به مدت 8

 ( شروع فرد300کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  تاریخ به 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (لو ماقب 1397 دوره ها )ورودی

دانشکده فنی  1 0 3.00 پروژه 1 12101523 20
 و مهندسی

علیرضا 
ناجی 
 میدانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی  1 0 3.00 پروژه 2 12101523 21
 و مهندسی

فرزاد 
 مویدیان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 شروع فرد (0کالس  دقیقه در 0

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره همه  :دانشجویان

 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 



دانشکده فنی  1 0 3.00 پروژه 3 12101523 22
 و مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی  1 0 3.00 پروژه 4 12101523 23
 و مهندسی

حمید 
 بروجردی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

همه مرد و زن دوره  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی  1 0 3.00 کارآموزی 1 12101524 24
 و مهندسی

علیرضا 
ناجی 
 میدانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0ت به مد 6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 4صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده فنی و  1 0 3.00 کارآموزی 2 12101524 25
 مهندسی

فرزاد 
 مویدیان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :شجویانقابل انتخاب برای دان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی و  1 0 3.00 کارآموزی 3 12101524 26
 مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--مکانیک
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی و  1 0 3.00 کارآموزی 4 12101524 27
 مهندسی

حمید 
 بروجردی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
اسی کارشن :مقطع--مکانیک



جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

 دانشکده 40 0 6.00 پروژه نهایی 1 13110145 28
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
-کارشناسی :مقطع--شهرسازی

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

پروژه بتن  1 13120514 29
 آرمه

دانشکده فنی و  30 0 1.00
 مهندسی

محمد 
هادی 
 انفرادی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

پروژه  1 13120517 30
های سازه

 فوالدی

دانشکده فنی و  30 0 1.00
 مهندسی

رضا 
صالحی 

 سده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :وزجلسه اول ر
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

 5صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

پروژه  1 13120527 31
 راهسازی

دانشکده فنی  30 0 1.00
 و مهندسی

علی 
غفاری 
 سرجامی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی  7 0 1.00 کارآموزی 1 13120717 32
 و مهندسی

رضا 
صالحی 

 سده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6



 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی  7 0 1.00 کارآموزی 2 13120717 33
 و مهندسی

علی 
غفاری 
 سرجامی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی  7 0 1.00 کارآموزی 3 13120717 34
 و مهندسی

محمد 
هادی 
 انفرادی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--عمران

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :برای دانشجویانقابل انتخاب 

مرد و زن دوره همه دوره ها 
 (ماقبل و 1397)ورودی 

کارگاه  1 13130506 35
جوشکاری و 

 ورقکاری

دانشکده فنی  18 0 1.00
 و مهندسی

محمدرضا 
انصاری 

 مهر

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

شنبه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  3)هر هفته به مدت 9

جوشکاری( شروع  کالس کارگاه
 فرد

یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
در  دقیقه 3)هر هفته به مدت 9

کالس کارگاه جوشکاری( شروع 
 فرد

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0کالس  دقیقه در

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
 ها مرد و زن دوره همه دوره

 (و ماقبل 1397ورودی )

پروژه  1 13130508 36
 تخصصی

دانشکده فنی  2 0 3.00
 و مهندسی

علیرضا 
ناجی 
 میدانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0الس دقیقه در ک
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

 6صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات



پروژه  2 13130508 37
 تخصصی

دانشکده فنی  2 0 3.00
 و مهندسی

فرزاد 
 مویدیان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

ه همه مرد و زن دور :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

پروژه  3 13130508 38
 تخصصی

دانشکده فنی  2 0 3.00
 و مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 کاراموزی 1 13130736 39
(1) 

دانشکده فنی  2 0 1.00
 و مهندسی

علیرضا 
ناجی 
 میدانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 کاراموزی 2 13130736 40
(1) 

دانشکده فنی  2 0 1.00
 و مهندسی

فرزاد 
 مویدیان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 کاراموزی 3 13130736 41

(1) 

دانشکده فنی  2 0 1.00

 و مهندسی

سیدسما 

الدین محیط 
 زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس

--کارشناسی :مقطع--مکانیک
جمعه ساعت  :جلسه اول روز

دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6
 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
خاب برای قابل انت

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی  2 0 1.00 (2)کارآموزی 1 13130737 42
 و مهندسی

علیرضا 
ناجی 
 میدانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--مکانیک

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 فردشروع  (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 7صفحه 



 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

 توضیحات نام استاد دانشکده ظرفیت

دانشکده فنی  2 0 1.00 (2)کارآموزی 2 13130737 43
 و مهندسی

گروه -- :شرح درس فرزاد مویدیان
--مکانیک :آموزشی

--کارشناسی :مقطع
جمعه  :جلسه اول روز

)هر هفته به مدت 6ساعت 
شروع  (0دقیقه در کالس  0

 فرد
به  6ساعت  :امتحان روز

 0دقیقه در کالس  0مدت 
  به تاریخ

قابل انتخاب برای 
مرد و زن  :دانشجویان

دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

دانشکده فنی  2 0 1.00 (2)کارآموزی 3 13130737 44
 و مهندسی

سیدسما الدین 
 محیط زاده

گروه -- :شرح درس
--مکانیک :آموزشی

--کارشناسی :مقطع
جمعه  :جلسه اول روز

)هر هفته به مدت 6ساعت 

شروع  (0دقیقه در کالس  0
 فرد

به  6ساعت  :امتحان روز
 0دقیقه در کالس  0مدت 

  به تاریخ
قابل انتخاب برای 

مرد و زن  :دانشجویان
دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

دانشکده فنی  2 0 1.00 (2)کارآموزی 4 13130737 45
 و مهندسی

گروه -- :شرح درس مید بروجردیح
--مکانیک :آموزشی

--کارشناسی :مقطع
جمعه  :جلسه اول روز

)هر هفته به مدت 6ساعت 
شروع  (0دقیقه در کالس  0

 فرد
به  6ساعت  :امتحان روز

 0دقیقه در کالس  0مدت 
  به تاریخ

قابل انتخاب برای 
مرد و زن  :دانشجویان

دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

سیستمهای  1 13130744 46
 اندازه گیری

دانشکده فنی  40 0 2.00
 و مهندسی

احسان فتحی 
 عسگرآباد

گروه -- :شرح درس
--مکانیک :آموزشی

--کارشناسی :مقطع
سه  :جلسه اول روز

)هر هفته 12شنبه ساعت 
دقیقه در  120به مدت 

 شروع فرد (201 کالس

 :جلسه دوم روز
)هر 12چهارشنبه ساعت 

 دقیقه 120مدت هفته به 
 ( شروع فرد201در کالس 

 6اول ساعت  :امتحان روز
دقیقه در کالس  0به مدت 
  به تاریخ 0



قابل انتخاب برای 
مرد و زن  :دانشجویان

 دوره همه دوره ها )ورودی
 (و ماقبل 1397

هیدرولیک و  1 13130760 47
 پنوماتیک

دانشکده فنی  40 0 3.00
 و مهندسی

محسن 
 آبادیحسنرضایی

گروه -- :شرح درس
--مکانیک :آموزشی

--کارشناسی :مقطع
سه  :جلسه اول روز

)هر هفته 9شنبه ساعت 
 دقیقه در کالس 3به مدت 

 شروع فرد (201
 :جلسه دوم روز
)هر 9چهارشنبه ساعت 

 دقیقه در 3هفته به مدت 
 ( شروع فرد201کالس 

چهارم ساعت  :امتحان روز
دقیقه در  0به مدت  6

  به تاریخ 0کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن  :دانشجویان
 دوره همه دوره ها )ورودی

 (و ماقبل 1397

دانشکده فنی  40 0 3.00 انتقال حرارت 1 13140133 48
 و مهندسی

مهدی خراشادی 
 زاده

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی

جلسه اول --کارشناسی
)هر 10شنبه ساعت  :روز

دقیقه در  4هفته به مدت 
 شروع فرد (202کالس 

دوشنبه  :جلسه دوم روز
)هر هفته به 10ساعت 

 دقیقه در کالس 4مدت 
 شروع فرد (104

 6اول ساعت  :امتحان روز
دقیقه در کالس  0به مدت 
  به تاریخ 0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن  :دانشجویان

دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

 8صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده فنی  10 0 1.00 (1)کارآموزی 1 13140171 49
 و مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

)هر هفته به 6جمعه ساعت 
 (0دقیقه در کالس  0مدت 

 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل



دانشکده فنی  5 0 1.00 (1)کارآموزی 2 13140171 50
 و مهندسی

حسان ا
اسماعیل پور 

 مطلق

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 زوج ( شروع0دقیقه در کالس 

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

انتخاب برای  قابل
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

دانشکده فنی  5 0 1.00 (1)کارآموزی 3 13140171 51
 و مهندسی

سیدمسعود 
 کندومال

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 زوج ( شروع0دقیقه در کالس 

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

برای انتخاب  قابل
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

دانشکده فنی  10 0 1.00 (2)کارآموزی 1 13140172 52
 و مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

)هر هفته به 6جمعه ساعت 
 (0دقیقه در کالس  0مدت 

 دشروع فر
به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره  :دانشجویان
 و 1397همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل

دانشکده فنی  5 0 1.00 (2)کارآموزی 2 13140172 53
 و مهندسی

احسان 
اسماعیل پور 

 مطلق

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 زوج ( شروع0دقیقه در کالس 

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

انتخاب برای  قابل
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

دانشکده فنی  5 0 1.00 (2)کارآموزی 3 13140172 54
 و مهندسی

ود سیدمسع
 کندومال

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--نفت :آموزشی

جلسه --کارشناسی ناپیوسته
)هر هفته به 6ساعت  :اول روز
 (0دقیقه در کالس  0مدت 

 شروع زوج
به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره  :دانشجویان
 و 1397همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل

 9صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 



شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده فنی و  10 0 3.00 پروژه 1 13140173 55
 مهندسی

سیدسما 
الدین محیط 

 زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--نفت

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی و  5 0 3.00 پروژه 2 13140173 56
 سیمهند

احسان 
اسماعیل پور 

 مطلق

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--نفت

)هر 6ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در کالس  0هفته به مدت 

 زوج ( شروع0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
انتخاب برای  قابل
مرد و زن دوره همه  :دانشجویان

 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده فنی و  5 0 3.00 پروژه 3 13140173 57

 مهندسی

سیدمسعود 

 کندومال

 :گروه آموزشی-- :شرح درس

--کارشناسی :مقطع--نفت
)هر 6ساعت  :جلسه اول روز

دقیقه در کالس  0هفته به مدت 
 زوج ( شروع0

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

انتخاب برای  قابل
مرد و زن دوره همه  :دانشجویان

 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

پروژه  1 13169734 58
 نهایی

دانشکده  40 0 4.00
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
--کارشناسی :مقطع--معماري

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :روز امتحان

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده  40 0 4.00 پروژه 1 13170127 59
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--هنر

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

دانشکده  40 0 2.00 کارآموزی 1 13170128 60
معماری و 
 شهرسازی

 :روه آموزشیگ-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--هنر

 :جلسه اول روز--ناپیوسته
)هر هفته به مدت 6جمعه ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در 0
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
قابل انتخاب برای 



مرد و زن دوره همه  :دانشجویان
 (ماقبل و 1397دوره ها )ورودی 

 10صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

پروژه  1 13181532 61
 کارشناسی

دانشکده برق و  30 0 3.00
 کامپیوتر

مهدی 
 سوزنچی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--برق

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده برق و  30 0 2.00 کارآموزی 1 13181533 62
 کامپیوتر

هدی م
 سوزنچی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--برق

جمعه ساعت  :جلسه اول روز

دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6
 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده  40 0 6.00 طرح نهایی 1 13190341 63
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
--کارشناسی :مقطع--معماري

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :نقابل انتخاب برای دانشجویا

مرد و زن دوره همه دوره ها 
 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده  40 0 6.00 طرح نهایی 1 13196136 64
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
--کارشناسی :مقطع--معماري

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده  40 0 4.00 پروژه نهایی 1 13210127 65
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--شهرسازی

جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 



دانشکده فنی و  7 0 1.00 (1)کارآموزی 1 13220130 66
 مهندسی

رضا 
صالحی 

 سده

 :گروه آموزشی-- :رح درسش
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

 11صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده فنی  7 0 1.00 (1)کارآموزی 2 13220130 67
 و مهندسی

علی 
غفاری 
 سرجامی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

شکده فنی دان 7 0 1.00 (1)کارآموزی 3 13220130 68
 و مهندسی

محمد 
هادی 
 انفرادی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  در دقیقه

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی  7 0 1.00 (2)کارآموزی 1 13220131 69
 و مهندسی

رضا 
صالحی 

 سده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6اعت س :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده فنی  7 0 1.00 (2)کارآموزی 2 13220131 70
 و مهندسی

علی 
غفاری 
 سرجامی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :وزجلسه اول ر--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 



دانشکده فنی  7 0 1.00 (2)کارآموزی 3 13220131 71
 و مهندسی

محمد 
هادی 
 انفرادی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کارشناسی  :مقطع--عمران
جمعه  :جلسه اول روز--ناپیوسته

 0)هر هفته به مدت 6ساعت 
 ( شروع فرد0کالس  دقیقه در

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397ی )ورود

دانشکده فنی  40 0 3.00 پروژه 1 13310144 72
 و مهندسی

شیما 
 جوانمرد

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--کارشناسی :مقطع--صنایع

جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :انتخاب برای دانشجویانقابل 

مرد و زن دوره همه دوره ها 
 (ماقبل و 1397)ورودی 

 12صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

ثبت  واحد نام درس گروه
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده فنی  40 0 1.00 کارآموزی 1 13310169 73
 و مهندسی

شیما 
 جوانمرد

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--صنایع :آموزشی
 :جلسه اول روز--کارشناسی

)هر هفته به 6جمعه ساعت 
 (0دقیقه در کالس  0مدت 

 شروع فرد
به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397ا )ورودی همه دوره ه
 (ماقبل

شناسی روان 1 13320135 74
 2تحولی

دانشکده علوم  40 0 2.00
 انسانی

محمدرضا 
 ناظمی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 8دوشنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در کالس  6هفته به مدت 
 شروع فرد (103
به  6سوم ساعت  :امتحان روز

به  0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

شناسی روان 1 13320139 75
 شناختی

دانشکده علوم  40 0 2.00
 انسانی

علیرضا 
احمدی رق 

 آبادی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 10شنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در کالس  4هفته به مدت 
 شروع فرد (404

یکشنبه  :جلسه دوم روز



)هر هفته به مدت 10ساعت 
شروع  (01 دقیقه در کالس 120

 فرد
به  6اول ساعت  :امتحان روز

به  0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
 مرد و زن دوره :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

شناسی روان 1 13320140 76
 دین

دانشکده علوم  40 0 2.00
 انسانی

علیرضا 
احمدی رق 

 آبادی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 8شنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در  120هفته به مدت 
 شروع فرد (01کالس 

نبه یکش :جلسه دوم روز
 120)هر هفته به مدت 8ساعت 

 شروع فرد (101 دقیقه در کالس
یکشنبه  :جلسه سوم روز

)هر هفته به مدت 12ساعت 
( شروع 01کالس  دقیقه در 120

 فرد
به  6پنجم ساعت  :امتحان روز

 به 0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

و  1397 همه دوره ها )ورودی
 (ماقبل

دانشکده علوم  40 0 2.00 بهداشت روانی 1 13320158 77
 انسانی

شیما 
 شهرکی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 8شنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در  120هفته به مدت 
 شروع فرد (303کالس 

یکشنبه  :جلسه دوم روز
)هر هفته به مدت 12ساعت 

 (101 دقیقه در کالس 120
 شروع فرد
دوشنبه  :جلسه سوم روز

)هر هفته به مدت 10ساعت 
( 303کالس  دقیقه در 120

 شروع فرد
به  6دوم ساعت  :امتحان روز

 به 0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

و  1397 همه دوره ها )ورودی
 (ماقبل

شناسی و روان 1 13320161 78
مشاوره 
 خانواده

دانشکده علوم  40 0 2.00
 انسانی

شیما 
 شهرکی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 8یکشنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در  120هفته به مدت 

 شروع فرد (303 کالس
دوشنبه  :جلسه دوم روز

 120هفته به مدت )هر 8ساعت 
 ( شروع فرد303کالس  دقیقه در

دوشنبه  :جلسه سوم روز
)هر هفته به مدت 12ساعت 

( 303دقیقه در کالس  120
 شروع فرد



 6چهارم ساعت  :امتحان روز
به  0کالس  دقیقه در 0به مدت 

  تاریخ
قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره  :دانشجویان
و  1397ورودی ) همه دوره ها

 (ماقبل

 13صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

ثبت  واحد نام درس گروه
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

شناسی روان 1 13320185 79
 اخالق

دانشکده علوم  40 0 2.00
 انسانی

شیما 
 شهرکی

گروه -- :شرح درس
--روانشناسی :آموزشی

جلسه --کارشناسی :مقطع
)هر 10شنبه ساعت  :اول روز

دقیقه در کالس  4هفته به مدت 
 شروع فرد (303

یکشنبه  :جلسه دوم روز
)هر هفته به مدت 10ساعت 

 (303 دقیقه در کالس 120
 شروع فرد

 6ششم ساعت  :امتحان روز
به  0دقیقه در کالس  0به مدت 

  تاریخ
قابل انتخاب برای 

ه مرد و زن دور :دانشجویان
 و 1397همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل

دانشکده فنی  40 0 2.00 کار اموزی 1 14200521 80
 و مهندسی

علی قیامی 
 باجگیرانی

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--عمران :آموزشی

جلسه اول --کاردانی پیوسته
)هر هفته 6جمعه ساعت  :روز

 (0 دقیقه در کالس 0به مدت 
 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

دانشکده برق و  3 0 2.00 کار اموزی 1 14300524 81
 کامپیوتر

سیدحسام 
 رضوی زاده

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--كامپیوتر :آموزشی

 جلسه اول--کاردانی پیوسته
)هر هفته 6جمعه ساعت  :روز

 (0 دقیقه در کالس 0به مدت 
 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 

مرد و زن دوره  :دانشجویان
 و 1397همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل

دانشکده برق و  3 0 2.00 کار اموزی 2 14300524 82
 کامپیوتر

محدثه 
 وریاندال

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--كامپیوتر :آموزشی

جلسه اول --کاردانی پیوسته
)هر هفته 6جمعه ساعت  :روز



 (0 دقیقه در کالس 0به مدت 
 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (بلماق

دانشکده برق و  3 0 2.00 کار اموزی 3 14300524 83
 کامپیوتر

سمانه 
 حسن زاده

گروه -- :شرح درس
 :مقطع--كامپیوتر :آموزشی

جلسه اول --کاردانی پیوسته
)هر هفته 6جمعه ساعت  :روز

 (0 دقیقه در کالس 0به مدت 
 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

دانشکده برق و  3 0 2.00 کار اموزی 4 14300524 84
 کامپیوتر

گروه -- :شرح درس الهه رحیمی
 :مقطع--كامپیوتر :آموزشی

جلسه اول --کاردانی پیوسته
)هر هفته 6جمعه ساعت  :روز

 (0 دقیقه در کالس 0به مدت 
 شروع فرد

به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0

قابل انتخاب برای 
مرد و زن دوره  :دانشجویان

 و 1397همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل

 14صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده برق و  3 0 2.00 پروژه 1 14300530 85
 کامپیوتر

سیدحسام 
 رضوی زاده

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-کاردانی پیوسته :مقطع--كامپیوتر

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0 کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

دانشکده برق و  3 0 2.00 پروژه 2 14300530 86
 کامپیوتر

محدثه 
 دالوریان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-کاردانی پیوسته :مقطع--كامپیوتر

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-

دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6
 شروع فرد (0 کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397



دانشکده برق و  3 0 2.00 پروژه 3 14300530 87
 کامپیوتر

سمانه 
 حسن زاده

 :گروه آموزشی-- :درسشرح 
-کاردانی پیوسته :مقطع--كامپیوتر

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0 کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

دانشکده برق و  3 0 2.00 پروژه 4 14300530 88
 کامپیوتر

 :گروه آموزشی-- :شرح درس الهه رحیمی
-کاردانی پیوسته :مقطع--كامپیوتر

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0 کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

دانشکده  40 0 2.00 کارآموزی 1 14500134 89
معماری و 
 شهرسازی

علی 
 فرامرزی فر

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-کاردانی پیوسته :مقطع--معماري

جمعه ساعت  :جلسه اول روز-
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 شروع فرد (0 کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

پروژه  1 14600128 90
 مالی

دانشکده علوم  40 0 1.00
 انسانی

مصطفی 
 قناد

 :گروه آموزشی-- :رسشرح د
کاردانی  :مقطع--حسابداری

جمعه  :جلسه اول روز--پیوسته
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 شروع فرد (0 دقیقه در کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

مرد و زن دوره همه دوره ها )ورودی 
 (ماقبل و 1397

 15صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

دانشکده علوم  40 0 2.00 (2)کارآموزی 1 14600130 91
 انسانی

مصطفی 
 قناد

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
کاردانی  :مقطع--حسابداری

جمعه  :جلسه اول روز--پیوسته
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 شروع فرد (0 دقیقه در کالس

 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0دقیقه در کالس 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

برق و دانشکده  30 0 2.00 کارآموزی 1 14700139 92
 کامپیوتر

مهدی 
 سوزنچی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--پیوسته کاردانی :مقطع--برق



جمعه ساعت  :جلسه اول روز
دقیقه در  0)هر هفته به مدت 6

 فرد ( شروع0کالس 
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :انتخاب برای دانشجویان قابل

مرد و زن دوره همه دوره ها 
 (ماقبل و 1397)ورودی 

رساله و طرح  1 15173515 93
 نهایی

دانشکده  40 0 6.00
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--معماري

جمعه  :جلسه اول روز--ارشد
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 شروع فرد (0 دقیقه در کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده  40 0 6.00 نامهپایان 1 15174121 94
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--شهرسازی

جمعه  :جلسه اول روز--ارشد
 0هفته به مدت )هر 6ساعت 

 شروع فرد (0 دقیقه در کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

دانشکده  40 0 6.00 نامهپایان 1 15179718 95
معماری و 
 شهرسازی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس 
کارشناسی  :مقطع--معماري

جمعه  :جلسه اول روز--ارشد
 0)هر هفته به مدت 6ساعت 

 شروع فرد (0 دقیقه در کالس
 0به مدت  6ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد و زن دوره همه دوره ها 

 (ماقبل و 1397)ورودی 

اندیشه  1 20110500 96
 1اسالمی

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

خلیل 
 گریوانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع

)هر هفته به 8یکشنبه ساعت 
( 103در کالس  دقیقه 2مدت 

 شروع فرد
شنبه ساعت  :جلسه دوم روز

دقیقه  3)هفته در میان به مدت 8
 د( شروع فر103در کالس 
به  6دوم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) مرد دوره همه دوره ها
 (و ماقبل 1397

 16صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات



اندیشه  2 20110500 97
 1اسالمی

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

فاطمه 
کبری 
 طالبی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع
)هر هفته به 10یکشنبه ساعت 

( 201در کالس  دقیقه 3مدت 
 شروع فرد

شنبه ساعت  :جلسه دوم روز
دقیقه در  2)هر هفته به مدت 10

 ( شروع فرد201کالس 
به  6دوم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) زن دوره همه دوره ها
 (و ماقبل 1397

اندیشه  1 20110501 98
 2اسالمی 

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

 خلیل
 گریوانی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع
)هر هفته به 8دوشنبه ساعت 

( شروع 01در کالس  دقیقه 3مدت 
 فرد

یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
دقیقه در  2)هر هفته به مدت 10

 ( شروع فرد01کالس 
به  6دوم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) مرد دوره همه دوره ها
 (و ماقبل 1397

اندیشه  2 20110501 99
 2اسالمی 

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

فاطمه 
کبری 
 طالبی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع
)هر هفته به 11دوشنبه ساعت 

( شروع 01در کالس  دقیقه 3مدت 
 فرد

یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
دقیقه در  2)هر هفته به مدت 8

 ( شروع فرد01کالس 
به  6دوم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) زن دوره همه دوره ها

 (و ماقبل 1397

انقالب  1 20110503 100
اسالمی 

 ایران

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

روح هللا 
 پورعابدین

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع
)هر هفته به 11دوشنبه ساعت 

( 101در کالس  دقیقه 3مدت 
 شروع فرد

سه شنبه  :جلسه دوم روز
 2دت )هر هفته به م10ساعت 

 ( شروع فرد101دقیقه در کالس 
به  6چهارم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) مرد دوره همه دوره ها
 (و ماقبل 1397

انقالب  2 20110503 101
اسالمی 

 ایران

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

روح هللا 
 پورعابدین

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع
)هر هفته به 8دوشنبه ساعت 

( 101در کالس  دقیقه 3مدت 
 شروع فرد

سه شنبه  :جلسه دوم روز



 2)هر هفته به مدت 8ساعت 
 ( شروع فرد101دقیقه در کالس 

به  6چهارم ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
ورودی ) زن دوره همه دوره ها

 (و ماقبل 1397

تاریخ  1 20110506 102
 اسالم

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

مرتضی 
 رضایی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
--عمومی معارف اسالمی و دروس

شنبه  :جلسه اول روز-- :مقطع
 3)هر هفته به مدت 11ساعت 

 ( شروع فرد104در کالس  دقیقه
یکشنبه ساعت  :جلسه دوم روز

دقیقه در  2)هر هفته به مدت 10
 ( شروع فرد104کالس 

به  6پنجم ساعت  :امتحان روز
  به تاریخ 0کالس  دقیقه در 0مدت 

 :قابل انتخاب برای دانشجویان
ورودی ) مرد دوره همه دوره ها

 (و ماقبل 1397

 17صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 

شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

موسسه  40 0 2.00 تاریخ اسالم 2 20110506 103
آموزشی اقبال 

 الهوری

مرتضی 
 رضایی

گروه -- :شرح درس
معارف اسالمی و  :آموزشی

-- :مقطع--عمومی دروس
شنبه ساعت  :جلسه اول روز

 دقیقه در 3)هر هفته به مدت 8
 ( شروع فرد104کالس 

یکشنبه  :جلسه دوم روز
 2)هر هفته به مدت 8ساعت 

 ( شروع فرد104در کالس  دقیقه
به  6پنجم ساعت  :امتحان روز

به  0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
زن دوره همه دوره  :دانشجویان

 (و ماقبل 1397رودی ها )و

موسسه  50 0 3.00 زبان خارجی 1 20110507 104
آموزشی اقبال 

 الهوری

الهام داورپناه 
 تنها قوچان

گروه -- :شرح درس
معارف اسالمی و  :آموزشی

-- :مقطع--عمومی دروس
پنجشنبه  :جلسه اول روز

 2)هر هفته به مدت 12ساعت 
دقیقه در کالس سالن همایش( 

 شروع فرد
به  6ششم ساعت  :امتحان روز

به  0دقیقه در کالس  0مدت 
  تاریخ

قابل انتخاب برای 
همه  مرد و زن دوره :دانشجویان

 و ماقبل( 1397دوره ها )ورودی 

فارسی  1 20110508 105
 عمومی

موسسه  40 0 3.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

روشنک رزم 
 گیر

گروه -- :شرح درس
معارف اسالمی و  :آموزشی

همه  :مقطع--مومیع دروس
سه  :جلسه اول روز--مقاطع



مدت  )هر هفته به8شنبه ساعت 
( شروع 103دقیقه در کالس  4

 فرد
چهارشنبه  :جلسه دوم روز

 4هفته به مدت  )هر8ساعت 
 ( شروع فرد103دقیقه در کالس 

 6چهارم ساعت  :امتحان روز
به  0دقیقه در کالس  0مدت  به

  تاریخ
قابل انتخاب برای 

همه دوره  مرد دوره :اندانشجوی
 و ماقبل( 1397ها )ورودی 

فارسی  2 20110508 106
 عمومی

موسسه  40 0 3.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

گروه -- :شرح درس زهرا غفاری
معارف اسالمی و  :آموزشی

-- :مقطع--عمومی دروس
سه شنبه  :جلسه اول روز

 4)هر هفته به مدت 8ساعت 
 ( شروع فرد104در کالس  دقیقه
چهارشنبه  :سه دوم روزجل

 4)هر هفته به مدت 8ساعت 
 ( شروع فرد104دقیقه در کالس 

به  6چهارم ساعت  :امتحان روز
به  0کالس  دقیقه در 0مدت 

  تاریخ
قابل انتخاب برای 

زن دوره همه دوره  :دانشجویان
 (و ماقبل 1397ورودی ) ها

زبان پیش  1 20110512 107
 دانشگاهی

موسسه  50 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

الهام داورپناه 
 تنها قوچان

گروه -- :شرح درس
معارف اسالمی و  :آموزشی

همه  :مقطع--عمومی دروس
 :جلسه اول روز--مقاطع

)هر هفته 12پنجشنبه ساعت 
دقیقه در کالس سالن  2مدت  به

 همایش( شروع فرد
به  6ششم ساعت  :امتحان روز

به  0دقیقه در کالس  0 مدت
  یختار

قابل انتخاب برای 
همه  مرد و زن دوره :دانشجویان

 و ماقبل( 1397دوره ها )ورودی 

اخالق  1 20110513 108

 کاربردی

موسسه  40 0 2.00

آموزشی اقبال 
 الهوری

محمدمهدی 

 پاکدل

گروه -- :شرح درس

معارف اسالمی و  :آموزشی
-- :مقطع--عمومی دروس

سه شنبه  :جلسه اول روز
 3به مدت )هر هفته 8ساعت 

 ( شروع فرد102در کالس  دقیقه
دوشنبه  :جلسه دوم روز

 120)هر هفته به مدت 8ساعت 
 ( شروع فرد102دقیقه در کالس 

به  6ششم ساعت  :امتحان روز
به  0کالس  دقیقه در 0مدت 

  تاریخ
قابل انتخاب برای 

مرد دوره روزانه  :دانشجویان
 (و ماقبل 1397 )ورودی

 18صفحه 

 1397 - 3لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 



شماره  ردیف
 درس

نام  گروه
 درس

ثبت  واحد
نام 
 شده

نام  دانشکده ظرفیت
 استاد

 توضیحات

اخالق  2 20110513 109
 کاربردی

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

محمدمهدی 
 پاکدل

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-عمومی معارف اسالمی و دروس

سه  :جلسه اول روز-- :مقطع-
)هر هفته به 11شنبه ساعت 

( 102دقیقه در کالس  3مدت 
 شروع فرد

دوشنبه ساعت  :جلسه دوم روز
دقیقه  120مدت  )هر هفته به10

 ( شروع فرد102در کالس 
به  6ششم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0دقیقه در کالس  0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ها )ورودی  دوره زن دوره همه
 و ماقبل( 1397

تفسیر  1 20110514 110
موضوعی 

 قران

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

مرتضی 
 قدسیان

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع-
)هر هفته به مدت 8شنبه ساعت 

 ( شروع فرد101کالس  دقیقه در 5
به  6سوم ساعت  :امتحان روز

  تاریخ به 0دقیقه در کالس  0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان
مرد دوره همه دوره ها )ورودی 

 (ماقبل و 1397

تفسیر  2 20110514 111
موضوعی 

 قران

موسسه  40 0 2.00
آموزشی اقبال 

 الهوری

مرتضی 
 انفرادی

 :گروه آموزشی-- :شرح درس
-عمومی معارف اسالمی و دروس

 :جلسه اول روز-- :مقطع-
)هر هفته به 11چهارشنبه ساعت 

( شروع 01دقیقه در کالس  3مدت 
 فرد

سه شنبه  :جلسه دوم روز
 2مدت  )هر هفته به12ساعت 

 ( شروع فرد01دقیقه در کالس 
به  6سوم ساعت  :امتحان روز

  به تاریخ 0در کالس  دقیقه 0مدت 
 :قابل انتخاب برای دانشجویان

ورودی ) ازن دوره همه دوره ه
 (ماقبل و 1397

 


