سا

8:00-8:45

8:45-9:30

9:45-10:30

10:30-11:15

11:30-12:15

12:15-13:00

13:00-14:00

طرح و معماری(5م)آقای سقاپور

طرح و معماری(5م)آقای سقاپور

تمرین معماری(2ک.پ)خانم نیری
هندسه کاربردی (م)خانم گلشن

هندسه مناظرومرایا(م)خانم گلشن

طراحی جبرانی(ک.پ)خانم رحیمی
ترسیم فنی (ک) خانم نیری

طرح و معماری(5م)آقای مجید نیک کار

آتلیه میرمیران*

طرح و معماری(5م)آقای مجید نیک کار

آشنایی با معماری اسالمی(2ک)خانم حقایق

تمرین معماری(2ک.پ)آقای همتی

طراحی معماری (4م) آقای عراقی

دوشنبه

هندسه ترسیمی(ک.پ)آقای اسدی

مهندسی

کالس1

مبانی سازمانی مدیریت(م)خانم اوجی
مباحث جاری(ح)خانم خداپناه

کالس*4

کالس*11

علوم انسانی

کالس9
کالس*10

ساختمان(1م )آقای عراقی

کارگاه B

زبان پیش خانم احمدنیای مطلق
انسان طبیعت معماری(م.د) آقای پارسایی

ریاضی پیش(ح)آقای شفیعی

خواندن ودرک/مطبوعاتی(ز)آقای سلیمی جمله نویسی(ز)آقای سلیمی
ترجمه عمومی(1ز)آقای رهنما خواندن ودرک(ز)خانم کمالی نژاد

حسابرسی(2ح)آقای احمدی

سازه فلزی (ک)آقای خوانساالر

آیین نگارش،خانم رجبیان بهداشت ورزش(ع.و)خانم خوش نشین

مکانیک خاک وپی( س) آفای فرجام

زبان عمومی(ح)خانم حسینی

قراردادها و مبانی حقوقی(ع)آقای دماوندی
اجزاء ساختمان(ع) آقای دماوندی

معماری جهان(ک.پ)آقای همتی

معماری معاصر(ک)خانم حساس

سیاست پولی مالی (م)خانم عابدی

تحقیق در عملیات(2م)آقای قناعت پیشه

بازاریابی بین الملل(م)خانم هودی

مدیریت استراتژیک(م)خانم هودی

خواندن و درک( 2ز)خانم صادقی نگارش فارسی(ز)آقای شریفی پور ترجمه متون(ز)آقای شریفی پور

مهندسی
اداری
گلستانه
اداری

زبان شناسی مقابله ای(ز)آقای شریفی پور انسان طبیعت معماری(م) آقای پارسایی
زبان پیش(ع.و)خانم چابک رو
متون اسالمی خانم علوی

تاریخ اسالم خانم علوی

متون اسالمی خانم علوی

کاربرد نرم افزار ترسیمی(ک)آقای کنعانی
کاربرد کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

کارگاه کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

معماری معاصر(ک)خانم حساس

تنظیم شرایط محیطی(2ک)آقای حجتی
تاسیسات مکانیکی الکتریکی(ک)آقای حجتی
تاسیسات برقی(س) مهندس حجتی

زبان پیش (م.د)خانم نازنین کمالی

آشنایی با مرمت ابنیه(ک)خانم فروزانپور
آشنایی با مرمت ابنیه(ک)خانم فروزانپور

متره برآورد(ک.پ)آقای دادگر

مدیریت و تشکیالت کارگاهی(ک)آقای دماوندی مدیریت و تشکیالت کارگاهی(ک)آقای دماوندی

نگارش /1پیشرفته (ز)خانم صادقی

زبان (4ح)خانم رضابیگی

اصول مدیریت (ع) آقای فرجام

بیان معماری  (1م)آقای آریافر

عکاسی(ک.پ)آقای همتی

حسابرسی(2ح)آقای احمدی

زبان عمومی آقای طبایی فر

رشته های هنری(م.د)خانم میرعیسایی
آشنایی با رشته های هنری(م.د)خانمآشنایی با
زبان پیش(ع.و)خانم چابک رو
میرعیسایی

اصول فنی ساختمان(م.د)آقای دادگر
تعمیر و نگهداری (س.ع)خانم حساس مرمت ابنیه (ع) خانم حساسمعماری تزیینی معاصر(م.د)خانم حساس
رشد حرکتی(ع.و)خانم خوش نشین

صنعتی(1ح)آقای احمدی

کالس16

کارگاه A

بررسی آثار(1ز)آقای رهنما

شرکتها(1ح)خانم رضابیگی

کالس14

جامعه شناسی (ح)آقای بصیری

اصول سرپرستی(ک.پ)آقای فیروزی

طراحی وتولید(ک)آقای جمالی طراحی وتولید(ک)آقای جمالی

اصول(1ح)خانم اصولی

روش تدریس( 3ز)خانم صادقی

کالس*15

گلستانه*

ریاضی کاربردی(2ح)خانم ترنج

ساختمان های بنایی(ع) آقای خوانساالرسازه فلزی (ک)آقای خوانساالر

کالس*13

کالس*18

ایستایی(م) آقای دماوندی

میانه(1ح)خانم خداپناه

کالس*12

کالس17

کارآفرینی(ک.پ)آقای زیرک جا

کارآفرینی(ک.پ)آقای زیرک جا

ریاضی عمومی(2ح)خانم ترنج

اصول(2ح)خانم اصولی

کالس*5

کالس*8

ریاضی عمومی(ک.پ)خانم ناظم عاشورا

ریاضی عمومی(ک.پ)خانم ناظم عاشورا

آزمون سازی (ز)خانم ارقمیری یادگیری زبان (ز)خانم ارقمیری ادبیات جهان(ز)خانم کمالی نژاد

کالس*3

کالس6

ریاضی عمومی(ک.پ)خانم ناظم عاشورا

نقشه برداری(م)آقای روغنیان

کالس2

کالس*7

طراحی جبرانی(ک.پ) آقای اسدی

شناخت وطراحی معماری روستا (ک) آقای شایانی

آتلیه*12
آتلیه13

هندسه ترسیمی(ک.پ)خانم نهاوندی

طرح معماری( 2ک) خانم حقایق

اداری

آتلیه*11

ترسیم فنی (ک) آقای اوجی

انسان طبیعت معماری(ک)خانم اژدری

طراحی دست آزاد(ک)خانم اژدری

آتلیه*9

اصول فنی ساختمان(2م.د)آقای کیانی

هندسه کاربردی(م)خانم حضرتی فرد

آتلیه*8

آتلیه*10

14:45-15:30

ما
خت

آتلیه*7

15:45-16:30

کال
ن

آتلیه*6

16:30-17:15

س

آتلیه*5

فنی و مهندسی

آتلیه*4

18:15-19:00

ها

آتلیه*3

طرح معماری ( 3م) آقای حشمتی

19:00-19:45

14:00-14:45

آتلیه*1
آتلیه*2

17:30-18:15

ساختمان  2و گزارش کارگاه (م) آقای کیانی

19:45-20:30

مکان

نرم افزارهای کامپیوتر در معماری(ک.پ)خانم رحیمی

تاسیسات مکانیکی (م)آقای حجتی

بازاریابی بین الملل(م)خانم هودی

