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 باسمه تعالی

 

مبنی بر از سرگیری آموزش حضوری، لیست دقیق دروسی که به صورت حضوری برگزار خواهند شد به شرح زیر است. شایان ذکر است  های قبلی  پیرو اطالعیه

الع رسانی دانشگاه در تالش است تا در فرصت باقی مانده شرایط مناسب جهت برگزاری حضوری سایر دروس را نیز فراهم آوردکه در این خصوص متعاقباً اط

 خواهد شد.

دانشجو  گرددیم  دیتاک  مجدداً حضور  کالس  زیعز  انیشرط  رفاه  یآموزش  هایدر  خدمات  از  استفاده  و  سرو  یدانشگاه  سلف  و  خوابگاه  انجام    سیمانند 

 ل یالزم است تا قبل از حضور در دانشگاه نسبت به تکم  اندنکرده  افتیرا در   دوز سوم واکسنکه هنوز    یانی لذا آن دسته از دانشجو  باشد؛یم  کامل  ون یناسیواکس

 . ندیخود اقدام نما ونیناسیواکس

 

 به صورت حضوری برگزار خواهند شد:   ابتدای اردیبهشتدروسی که از 

 استاد زمان و مکان کالس  گروه  واحد عنوان درس شماره درس ردیف 

 ۱ ۳ استاتیک ۱۰۰۵۳۰۰۱۱ ۱
-(*دوشنبه۱۰۳کالس  -)ساختمان دو ۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-شنبه

 (۱۰۳کالس   -)ساختمان دو ۱۱:۳۰:۱۳:۰۰
 حجت اله رخ گیره 

 حسام خندان ( ۱۰۱کالس  -)ساختمان دو ۱۵:۰۰:۱6:4۵-سه شنبه ۱ ۲ آشنایي با معماری معاصر  ۱۰۰۱۳۰۵۲۱ ۲

 حمزه آراسته  ( ۱۰4کالس  -)ساختمان دو ۱۵:۰۰:۱8:۲۰-شنبه ۱ ۳ هندسه احجام و پرسپکتیو ۱۰۰۱۳۰۰۹۱ ۳

 حمیدرضا پرند  سایت کامپیوتر ( -)ساختمان دو ۱۵:۳۰:۱8:۰۰-دوشنبه ۱ ۲ کاربرد رایانه در شهرسازی ۱۰۰۱۳۰4۰۱ 4

۵ ۱۰۰۱۳۰۳۷۱ 
مباني مهندسي معماری و  

 ساختمان
 سیدعبدالمهدی میرپور (۱۰۳کالس   -)ساختمان دو ۱6:4۵:۱8:۳۰-یک شنبه ۱ ۲

 شهره سجادی (۱۰4کالس   -)ساختمان دو ۱8:۳۰:۲۰:۱۵-یک شنبه ۱ ۲ آمار در شهرسازی ۱۰۰۱۳۰۱6۱ 6

 ۲ ۳ ۲فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۰۲ ۷
-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۰۹:4۵:۱۱:۱۵-شنبه

 ( ۱۰۱کالس  -ساختمان یک )۰۹:4۵:۱۱:۱۵
 عبدالکریم افروزه 

 علي حسین استادزاد (۱۰4کالس   -)ساختمان دو ۰۹:4۵:۱۱:۳۰-یک شنبه ۱ ۲ ۱اقتصاد عمومي  ۱۰۰۲۳۰۰۱۱ 8

 ۲ ۳ برنامه نویسي کامپیوتر ۲۰۰۱۳۳۰۰۱ ۹
-سه شنبه(*۱۰4کالس   -ساختمان دو )۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-یک شنبه

 (۱۰4کالس   -ساختمان دو )۰۹:4۵:۱۱:۱۵
 علي طالع زاده الری 

 ۱ ۳ ۱ریاضي عمومي  ۲۰۰۱۳۱۰۰۱ ۱۰
-سه شنبه(*۱۰4کالس   -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۱۵-یک شنبه

 (۱۰۱کالس   -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۰۰
 فاطمه زارع

۱۱ ۱۰۰۱۳۰۰8۱ 
  معادالت دیفرانسیل

 )شهرسازی( 
 فاطمه زارع ( ۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۳۰-سه شنبه ۱ ۲

 ۲ ۳ زبان انگلیسي ۲۰۰۱۳۰۰۳۱ ۱۲
-سه شنبه(*۱۰4کالس   -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-شنبهیک 

 (۱۰4کالس   -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰
 لیال دیانت 

 محمد سکوتي آتلیه( -)ساختمان دو ۱۵:۳۰:۱۹:4۰-چهار شنبه ۱ ۳ بیان تصویری شهر  ۱۰۰۱۳۰۵8۲ ۱۳

 ۱ ۳ ۲ریاضي عمومي  ۲۰۰۱۳۱۰۰۲ ۱4
-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۱۵-شنبه

 (۱۰۱کالس   -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۱۵
 محمدعلي فرجي 

۱۵ ۲۰۰۱۳4۰۰6 
حل   -ریاضي عمومي دو 

 تمرین
 مریم حق شناس  (۱۰۳کالس  -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۱۵-چهار شنبه ۱ ۰

 ۱ ۳ استاتیک و مقاومت مصالح ۲۰۰۱۳۱۰۳۱ ۱6
-چهار شنبه(*۱۰۳کالس  -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-شنبه

 (۱۰۱کالس   -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰
 مسعود افروشه

 

 

 

 

 

 

 



 به صورت حضوری برگزار خواهند شد: اردیبهشت ۱۷دروس که از 

 اساتید  زمان و مکان کالس  گروه  واحد عنوان درس شماره درس ردیف 

 ۲ ۳ ۱ریاضي عمومي  ۲۰۰۱۳۱۰۰۱ ۱
  -ساختمان دو )۱۵:۰۰:۱6:۳۰-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۱۵:۰۰:۱6:۳۰-شنبه

 (۱۰۱کالس 
 آقای باغبان

۲ ۱۰۰6۳۰۰4۱ 
شیمي آلي مهندسي  

 شیمي
۳ ۱ 

 -)ساختمان دو  ۱۵:۰۰:۱6:۳۰-(*دو  شنبه۱۰۳کالس  -)ساختمان یک ۱۵:۰۰:۱6:۳۰-شنبه

 (۱۰۳کالس 
 آقای فروزش

۳ ۲۰۰۱۳4۰۰۷ 
  -دیفرانسیل معادالت 

 حل تمرین
 زهرا بني زماني (۱۰۱کالس   -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۱۵-یک شنبه ۲ ۰

4 ۲۰۰۱۳۰۰۰۲ 
تربیت  )۱ورزش 

 ( ۲بدني 
 زینب شمسي  (۱سالن عطایي خواهران )۰۹:4۵:۱۱:۳۰-شنبه ۱ ۱

۵ ۲۰۰۱۳۰۰۰۲ 
تربیت  )۱ورزش 

 ( ۲بدني 
 نکیساسمیه  ساختمان دو  – دارت()۱۱:۳۰:۱۳:۱۵-شنبه ۲ ۱

 ۱ ۳ ۱فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۰۱ 6
  -ساختمان دو )۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-شنبه

 (۱۰۱کالس 
 عبدالکریم افروزه 

 ۱ ۳ ۲فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۰۲ ۷
 -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-شنبه

 (۱۰۱کالس 
 عبدالکریم افروزه 

 ۳ ۳ ۲فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۰۲ 8
ساختمان )۰۹:4۵:۱۱:۱۵-چهار شنبه(*۱۰4کالس  -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-دو شنبه

 ( ۱۰4کالس  -دو 

عشرت صادق 

 زاده الری

 4 ۳ ۲فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۰۲ ۹
ساختمان )۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-چهار شنبه(*۱۰۳کالس  -ساختمان دو )۰۹:4۵:۱۱:۱۵-دو شنبه

 ( ۱۰۳کالس  -دو 

عشرت صادق 

 زاده الری

 آزمایشگاه فیزیک ( -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:4۵-چهار شنبه ۱ ۱ ۱آزمایشگاه فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۱۱ ۱۰
عشرت صادق 

 زاده الری

 آزمایشگاه فیزیک (  -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:4۵-سه شنبه ۳ ۱ ۱آزمایشگاه فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۱۱ ۱۱
عشرت صادق 

 زاده الری

 آزمایشگاه فیزیک (  -ساختمان دو )۱۱:۳۰:۱۳:۱۵-سه شنبه ۲ ۱ ۲آزمایشگاه فیزیک  ۲۰۰۱۳۲۰۱۲ ۱۲
عشرت صادق 

 زاده الری

 غالمعباس نوبخت  ( ۱کارگاه برق -ساختمان دو)۱6:4۵:۱8:۳۰-سه شنبه ۱ ۱ کارگاه عمومي ۲۰۰۱۳۰۱۹۱ ۱۳

 ۱ ۳ برنامه سازی پیشرفته  ۱۰۰۳۳۰۰۷۱ ۱4
)ساختمان دو ۱6:4۵:۱8:۱۵-(*دو  شنبه۱۰۵کالس   -)ساختمان دو ۱6:4۵:۱8:۱۵-شنبهیک 

 سایت کامپیوتر (  -)ساختمان دو ۱8:۰۰:۱8:۱۵-(*سه شنبه۱۰۵کالس  -
 فاطمه بینا

۱۵ ۱۰۰۳۳۰۰۷۲ 
کارگاه برنامه نویسي 

 پیشرفته 
 فاطمه بینا سایت کامپیوتر (  -)ساختمان دو ۱6:4۵:۱8:۰۰-سه شنبه ۱ ۱

 ( ۱۰۵کالس  -)ساختمان دو ۰۹:4۵:۱۱:۳۰-شنبه ۲ ۲ زبان تخصصي برق ۱۰۰4۳۰۰۲۱ ۱6
الدن صادقي  

 خرمي

 ۱ ۳ زبان انگلیسي ۲۰۰۱۳۰۰۳۱ ۱۷
ساختمان )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-چهار شنبه(*۱۰۳کالس  -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-دو شنبه

 ( ۱۰۳کالس  -دو 
 لیال دیانت 

 ۱ ۳ معادالت دیفرانسیل  ۲۰۰۱۳۰۲۰۱ ۱8
ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-سه شنبه(*۱۰۱کالس   -ساختمان دو )۰8:۰۰:۰۹:۳۰-شنبهیک 

 ( ۱۰۱کالس  -
 مجید آرزومند 

 ۳ ۳ ۱ریاضي عمومي  ۲۰۰۱۳۱۰۰۱ ۱۹
ساختمان دو )۰۹:4۵:۱۱:۱۵-سه شنبه(*۱۰۳کالس   -ساختمان دو )۰۹:4۵:۱۱:۱۵-یک شنبه

 ( ۱۰۳کالس  -
 مجید آرزومند 

 ۱ ۳ گسسته ریاضیات  ۱۰۰۳۳۰۰6۱ ۲۰
)ساختمان دو ۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-(*سه شنبه۱۰۱کالس   -)ساختمان دو ۱۱:۳۰:۱۳:۰۰-یک شنبه

 ( ۱۰۱کالس  -
 مجید آرزومند 

۲۱ ۲۰۰۱۳۰۰۰۲ 
تربیت  )۱ورزش 

 ( ۲بدني 
 چمن مصنوعي مجتمع(  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۱۵-یک شنبه ۳ ۱

محمدحسین 

 صادق زاده 

۲۲ ۲۰۰۱۳۰۰۰۲ 
تربیت  )۱ورزش 

 ( ۲بدني 
 چمن مصنوعي مجتمع(  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۱۵-سه شنبه 4 ۱

محمدحسین 

 صادق زاده 

۲۳ ۲۰۰۱۳۰۰۰۲ 
تربیت  )۱ورزش 

 ( ۲بدني 
 چمن مصنوعي مجتمع(  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۱۵-چهار شنبه ۵ ۱

محمدحسین 

 صادق زاده 

 ۲ ۳ ۲ریاضي عمومي  ۲۰۰۱۳۱۰۰۲ ۲4
  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۰۰-دو شنبه(*۱۰۱کالس  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۰۰-شنبه

 (۱۰۱کالس 
 محمدعلي فرجي 

۲۵ ۲۰۰۱۳4۰۰6 
 -ریاضي عمومي دو 

 حل تمرین
 مریم حق شناس  (۱۰۳کالس  -ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۰۰-چهار شنبه ۲ ۰

۲6 ۲۰۰۱۳۰۰۵۱ 
اندیشه اسالمي ** 

 مبدأ و معاد( )۱
 محمد رمضاني ( ۱۰۵کالس  -ساختمان دو )۱6:4۵:۱8:۳۰-سه شنبه ۱ ۲

 ۱ ۳ زبان فارسي **  ۲۰۰۱۳۰۰۱۱ ۲۷
ساختمان  )۱۵:۰۰:۱6:۳۰-چهار شنبه(*۱۰۱کالس  –ساختمان دو )۱8:۳۰:۲۰:۰۰-یک شنبه

 ( ۱۰۱کالس  –دو 
 قدرت اله شفیعي 

 

 د. سایر ورودی ها همزمان بصورت مجازی برگزار مي گردبرای   بصورت حضوری و ۱4۰۰برای ورودی های  ( **دارای دو ستاره )  دروس 


