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08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111108

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111109

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک پایه 41113101

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک پایه 51113102

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک پایه 61113103

تشریحی٢3آزمایشگاه فیزیک پایه 71113104

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1دینامیک وارتعاشات81113107

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1دینامیک ماشین91113108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی رایانه101115178

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روشهای محاسبات عددی111115179

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5طراحی وساخت به كمک كامپیوتر121115183

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6مدارهای الكتریكی131115184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مهندسی اینترنت وشبكه141115185

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7ماشین های الكتریكی151115186

تشریحی6آزمایشگاه مهندسی رایانه های كوچک161115187

تشریحی6آزمایشگاه شبكه171115188

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی رباتیک181115189

تشریحی1الكترونیک عملی191115190

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1معماری كامپیوتر201115191

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم211115192

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ساختمان داده ها221115193

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستم های عامل231115194

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار241115195

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8ساختمان گسسته251115196

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدارمنطقی261115197

تشریحی1آزمایشگاه سیستم های عامل271115198

تشریحی1آزمایشگاه معماری كامپیوتر281115199

تشریحی1آزمایشگاه مدارمنطقی291115200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی301115201

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كنترل كیفیت آماری311117080

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4طراحی معماری وشهرسازی321120002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست331121050

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3آمارواحتمال مهندسی341122002

تشریحی١3كارگاه عمومی 351122004
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2استاتیک361122005

تشریحی٢4كارگاه عمومی 371122006

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4فرآیندهای تولید381122008

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مقاومت مصالح 391122009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق401122010

تشریحی3آزمایشگاه مبانی مهندسی برق411122011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه كشی عمومی421122012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7ارزیابی كاروزمان431122013

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١7برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 441122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طرح ریزی واحدهای صنعتی451122015

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات461122020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی471122079

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت مهندسی481122080

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)491211410

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5زبان تخصصی501212164

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی511212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی521212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی531213209

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول حسابداری541214063

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه551215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه561215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی571215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 581215432

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4سیستم های اطلاعات مدیریت591218112

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مدیریت كیفیت وبهره وری601218113

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت وكنترل پروژه611218114

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 621218115

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی631218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران641220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی681223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229127
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08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 711233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 721233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )731233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن741233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)751233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت771233044

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ماشین های ابزار781311001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مهندسی رایانه های كوچک791311002

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6محیطهای چندرسانه ای801311003

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6ترمودینامیک وانتقال حرارت811311004

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7سیستم های تهویه وتبرید821311007

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مهندسی اطلاعات831311008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان841311009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8علم مواد851311010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8طراحی قیدوبندهاوقالب های پرسی861311011

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1طراحی اجزا871311012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اندازه گیری وسیستم های كنترل881311013

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش های طراحی مهندسی891311014

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8وپروژه١طراحی اجرایی 901311015

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8وپروژه٢طراحی اجرایی 911311016

تشریحی1بارگذاری921311017

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترونیک 931311020

تشریحی١1آزمایشگاه الكترونیک 941311021

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مخابرات 951311022

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه وتحلیل سیستم ها961311023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سیستم های كنترل خطی971311024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اندازه گیری الكتریكی981311025

تشریحی1آزمایشگاه مدارواندازه گیری991311026

تشریحی1آزمایشگاه ماشین های الكتریكی1001311027

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1بررسی سیستم های قدرت 1011311028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1الكترونیک صنعتی1021311029

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7طراحی فرآیند1031311031

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6كاربرد نانو در مهندسی اجرایی1041311032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مكانیک سیالات1051311033
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6نقشه كشی تخصصی1061311034

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با مقررات كارآفرینی1071311036

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مكانیک خاک و پی و آزمایشگاه1081311037

تشریحی7كارآموزی مدیریت اجرایی1091311038

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت كارگاه ومنابع انسانی1101312002

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 1111312004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مصالح ساختمانی وآزمایشگاه1121312005

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1قوانین حاكم برپروژه1131312006

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تكنولوژی بتن وآزمایشگاه1141312008

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ماشین آلات ساخت1151312009

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8اجرای متره وبرآورد1161312010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تاسیسات زیربنایی وساختمان1171312039
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