برنامه هفتگی دروس عمومی-نیمسال اول سال تحصیلی69-69
ساعت7.81الی 71
زبان عمومی(-)20برق(دکتر علی همتی)

شنبه

انقالب اسالمی(-)20برق(محمدسعید سرمدی)
برادران

ساعت 71.71الی 74.61
زبان عمومی(-)20برق/چرخشی(دکتر علی همتی)
زبان عمومی(-)20برق/چرخشی(دکتر علی همتی)
اندیشه اسالمی-)20(0شیمی(علی آقایی)

ساعت  71الی 73.81
زبان عمومی(-)20برق(دکتر علی همتی)
اندیشه اسالمی-)20(0مکانیک(محمدسعید سرمدی)

اندیشه اسالمی-)20(0کلیه گروهها(علی آقایی)

اندیشه اسالمی-)20(0کامپیوتر(محمدسعید سرمدی)

اندیشه اسالمی-)20(0برق و شیمی(علی آقایی)

زبان عمومی(-)20برق/چرخشی(خانم رضایی)

زبان عمومی(-)20برق(خانم رضایی)

اندیشه اسالمی-)20(0برق(دکتر موسوی زاده)

اندیشه اسالمی-)29(0عمران(محمدسعید سرمدی)

اندیشه اسالمی-)20(0برق(دکتر موسوی زاده)

زبان عمومی(-)20عمران(خانم قانع)

فارسی(-)20عمران(دکتر حجتی)
زبان عمومی(-)29علوم کامپیوتر(خانم قانع)

زبان عمومی(-)20عمران/چرخشی(خانم قانع)
فارسی(-)20عمران/چرخشی(دکتر حجتی)
زبان عمومی(-)20صنایع/چرخشی(خانم رضایی)

اندیشه اسالمی-)20(0شیمی(محمدسعید سرمدی)
اخالق اسالمی(-)20کامپیوتر(علی آقایی)
فارسی( -)29علوم مهندسی م/چرخشی

یکشنبه

تفسیرموضوعی قرآن(-)20علوم مهندسی (برومند قبادی)

فارسی( -)29علوم مهندسی ز

(دکتر علی سهامی)

(دکتر علی سهامی)

فارسی( -)29علوم مهندسی ز/چرخشی
(دکتر علی سهامی)

تفسیر موضوعی(-)29علوم مهندسی (دکتر موسوی
زاده)
فارسی( -)29علوم مهندسی م
(دکتر علی سهامی)

اندیشه اسالمی-)29(0صنایع و برق(علی آقایی)
زبان عمومی(-)29علوم کامپیوتر/چرخشی(خانم قانع)

زبان عمومی(-)20صنایع(خانم رضایی)
دانش خانواده(-)20برق/خواهران(خانم باغ فلکی)
فارسی(-)20برق(دکتر حجتی)

دوشنبه

زبان عمومی(-)20مکانیک(دکتر مریم نویدی)
فارسی(-)20مکانیک(دکتر رویا رضایی)
اندیشه اسالمی-)29(0علوم کامپیوتر(دکتر زنگنه تبار)

فارسی(-)20برق-چرخشی(دکتر حجتی)
فارسی(-)20برق-چرخشی(دکتر حجتی)
تفسیر موضوعی(-)20برق(حاج آقا ادیب نیا)
اخالق اسالمی(-)20علوم مهندسی.ز-م(محمدسعید
سرمدی)
اندیشه اسالمی-)29(0کامپیوتر(دکتر زنگنه تبار)

فارسی(-)20برق(دکتر حجتی)
انقالب اسالمی(-)20مکانیک(محمدسعید سرمدی)
تاریخ تحلیلی(-)20شیمی(محمدحسین فاطمی نسب)
تفسیر موضوعی(-)20کامپیوتر(حاج آقا ادیب نیا)

زبان عمومی(-)20مکانیک/چرخشی(دکتر مریم
نویدی)
فارسی(-)20مکانیک/چرخشی(دکتر رویا رضایی)

سه شنبه

فارسی(-)20برق(دکتر مریم رحمانی)

فارسی(-)20برق/چرخشی(دکتر مریم رحمانی)

ن

تاریخ تحلیلی(-)20برق(محمدحسین فاطمی نسب)

اندیشه اسالمی-)20(0فیزیک مهندسی(حاج آقا ادیب نیا)

اندیشه اسالمی-)20(0کامپیوتر و راه آهن(حاج آقا
ادیب نیا)

دانش خانواده(-)20برق و مکانیک -برادران(آقای
احسان حیدریان)
تفسیر موضوعی(-)20صنایع و مکانیک (دکتر موسوی
زاده)
اخالق اسالمی(-)20شیمی(علی آقایی)

اخالق اسالمی(-)20فیزیک مهندسی و عمران(علی
آقایی)
تاریخ تحلیلی(-)20کلیه گروهها(محمدحسین فاطمی
نسب)
اخالق اسالمی(-)29برق(حاج آقا ایرانی)
فارسی(-)20شیمی(دکتر رویا رضایی)

چهارشنبه

دانش خانواده(-)20برق /برادران(حاج آقا ایرانی)

فارسی(-)26شیمی (دکتر رویا رضایی)

فارسی(-)20شیمی/چرخشی(دکتر رویا رضایی)

فارسی(-)00کامپیوتر و علوم کامپیوتر (دکتر احسان

فارسی(-)26شیمی /چرخشی(دکتر رویا رضایی)

صادقی)

فارسی(-)02کامپیوتر و علوم کامپیوتر /چرخشی(دکتر
فارسی(-)02کامپیوتر و علوم کامپیوتر(دکتر احسان صادقی)

احسان صادقی)
فارسی(-)00کامپیوتر و علوم کامپیوتر /چرخشی(دکتر

زبان عمومی(-)00کامپیوتر(خانم ناهید قائمی)

برنامه هفتگی دروس عمومی-نیمسال اول سال تحصیلی69-69
احسان صادقی)
فارسی(-)00مکانیک(دکتر مریم رحمانی)
زبان عمومی(-)02کامپیوتر(خانم ناهید قائمی)
فارسی(-)00فیزیک م(دکتر همایون شکری)
زبان عمومی(-)26مکانیک(دکتر مریم نویدی)
ساعت  3الی 71

پنجشنبه

آشنایی با دفاع مقدس(-)20کلیه گروهها(غریب شادفر)

فارسی(-)00مکانیک/چرخشی(دکتر مریم رحمانی)
زبان عمومی(-)02کامپیوتر/چرخشی(خانم ناهید قائمی)
زبان عمومی(-)00کامپیوتر/چرخشی(خانم ناهید قائمی)
فارسی(-)00فیزیک م-چرخشی(دکتر همایون شکری)
زبان عمومی(-)26مکانیک/چرخشی(دکتر مریم
نویدی)
ساعت  71الی 71
دانش خانواده(-)20کلیه گروهها/برادران(آقای احسان
حیدریان)

انقالب اسالمی(-)20کلیه گروهها(خانم محدثه نظری

دانش خانواده(-)29کلیه گروهها/خواهران(خانم

خواهران)

محدثه نظری)

