8:00-8:45

8:45-9:30

9:45-10:30

12:15-13:00

10:30-11:15

طراحی جبرانی(ک.پ) خانم رحیمی

پرسپکتیو (ک) آقای میرحسینی

ترسیم فنی (ک) خانم نیری
هندسه ترسیمی(ک.پ)خانم حسنلی

پرسپکتیو (ک) خانم نیری

درک و بیان( 2ک.پ)-خانم امینی

سه شنبه

اداری

مقدمات طراحی معماری(م.د) آقای اسالمی
شناخت وطراحی معماری روستا (ک) آقای مرتضوی

عناصر جزییات(2ک)آقای محمودی

مالیه(ح)خانم رضایی

درک و بیان( 2ک.پ)-خانم حمزوی

علوم انسانی

مدیریت تولید(ح)آقای قناعت پیشه

صنعتی(3ح)آقای قناعت پیشه

سازه های بتنی(م)آقای خوانساالر
آیین نگارش خانم کمالی

آیین نگارش خانم کمالی

عناصرجزییات(1ک.پ)آقای حمید نیک کار
نظم فارسی( 4ا)خانم خلیلی

مالیه (ح)آقای دیانتی

فارسی عمومی خانم رجبیان

حسابداری بخش عمومی(ح)خانم منصوری
حسابرسی(1ح)آقای پزشکیان

سازه های نو(ا)آقای بیاتی

زبان تخصصی(3ح)آقای اتابکی تاثیر قرآن و حدیث(ا)خانم معزی

زبان عمومی خانم نازنین کمالی

اقتصاد خرد(ح) آقای پایان

کشف المحجوب (ا)خانم رزمجو
زبان خارجه(1ا)آقای کازرونی

مدیریت تولید (ح) آقای قناعت پیشه
خاقانی(ا)خانم رزمجو

ترجمه انفرادی(ز)خانم احمدیانترجمه شفاهی/فیلم(ز)خانم احمدیان

پول ارز (ح)آقای دیانتی

اداری

مدیریت منابع انسانی(م)خانم اوجی

مبانی نظری معماری(ک)خانم گلشنسازه بتنی(ک)آقای فخرایی نژادمبانی نظری معماری(ک)خانم قنبری سازه های نو(ا)آقای بیاتی

پژوهش(1ح) آقای قناعت پیشه

شاهنامه (ا)آقای صادقپور

روش های پیشرفته ساخت(ا)آقای زارع

مدیریت مالی(2ح) خانم اصولی
روش های پیشرفته ساخت(ا)آقای زارع

عناصر جزییات(2ک)آقای محمودی
عناصرجزییات(1ک.پ)آقای حمید نیک کار
سازه بتنی(ک)آقای خوانساالرتاسیسات الکتریکی(نور وصدا)آقای حجتی تنظیم شرایط محیطی( 2م) آقای حجتی

مدیریت و تشکیالت کارگاهی (م)آقای صادقپور

مهندسی
اداری
گلستانه

روش تحقیق(ح)خانم منصوری

اقتصاد کالن(م)خانم دمیری

توسعه(ح) آقای پایان

حسابرسی(1ح)آقای پزشکیان

میانه(1ح)خانم اصولی

تاریخ ادبیات( 4ا)خانم رزمجو

کالس14

اصول(1ح)خانم اصولی

آشنایی با معمار ی اسالمی(م ) خانم زنگنه نژاد

آشنایی با معماری اسالمی(2ک)خانم زنگنه نژاد

کالس*15

درک و بیان ( 1ک.پ)-خانم رضایی فرید

پول ارز(ح)خانم رضایی
مدیریت منابع انسانی(م)خانم اوجی

عربی(1ا)خانم خلیلی

شناخت وطراحی معماری روستا (ک) آقای مرتضوی

آمار و کاربرد آن در مدیریت(م)خانم معمار صادقی آمار و کاربرد آن در مدیریت(م)خانم معمار صادقی

نقشه برداری(ک.پ)آقای روغنیان

کالس*13

گلستانه*
کارگاه A
کارگاه B

درک و بیان ( 1م)خانم کاشف

طرح پایه( 1م.د)خانم مباشر

کالس*12

کالس16
کالس17
کالس*18

برداشت از بناهای تاریخی(م)خانم حساس

آز فیزیک حرارت/آزمایشگاه بتن

تاسیسات برقی/کارگاه اسکلت فلزی
وآرماتور
کارگاه
فیزیک مکانیک/قالب بندی
مکانیک خاک
آزمایشگاه
کارگاه تاسیسات مکانیکی/آزمایشگاه
مهندسی

کالس*4

کالس*11

زلزله(ع) آقای تابع بردبار

نقشه کشی(م.د)خانم حضرتی فرد

کالس*5

کالس9

طراحی معماری داخلی( 3م.د) آقای قدسی منش

طراحی معماری ( 3ک)خانم قنبری

کالس*3

کالس*10

حجم شناسی(م.د)آقای میرحسینی

هندسه ترسیمی(ک.پ)خانم حسنلی

طرح معماری(1م)خانم زارع

کالس1

کالس*8

13:00-14:00

ترسیم فنی (ک.پ)  -آقای اوجی
پرسپکتیو (ک) آقای دیده روشن

آشنایی با مرمت ابنیه(م)خانم حساس

کالس2

کالس6

14:00-14:45

آشنایی با هنرهای معاصر(م.د)خانم زارع مهذبیه

آتلیه*12

کالس*7

طراحی فنی ( م )آقایان پیروی

طراحی دست آزاد(ک)خانم کاشف

آتلیه*9

آتلیه13

پرسپکتیو(ک.پ)خانم گلشن

زبان فنی(ک.پ)خانم گلشن

آتلیه*8

آتلیه*11

14:45-15:30

11:30-12:15

بیان معماری  (1م) خانم کاشف

آتلیه میرمیران*

آتلیه*10

15:45-16:30

اخ
س
آتلیه*7

16:30-17:15

ما
ت

آتلیه*6

17:30-18:15

کال
ن

آتلیه*5

فنی و مهندسی

آتلیه*4

18:15-19:00

ها
س

آتلیه*3

19:00-19:45

متره برآورد (ک.پ)آقای صادق پور

آتلیه*1
آتلیه*2

19:45-20:30

مکان

مقررات معماری داخلی(م.د)خانم زارع مهذبیه

مدیریت مالی(2ح) خانم اصولی

مالیه (ح)آقای دیانتی

پول ارز(ح)آقای دیانتی

عربی(5ا)خانم خلیلی

کارآموزی (ح)آقای شناوری

تنظیم شرایط محیطی( 2م) آقای حجتی

ایستایی(1ک.پ)آقای بارانی اصول سرپرستی(ک.پ)آقای بارانی

توسعه اقتصادی(ح)خانم صفری
کارآموزی (ح)آقای شناوری

کارتوگرافی(ن)آقای کرم پور نقشه برداری مسیر(ن)آقای کرم پور

حسابداری مدیریت(ح)آقای شهابی

کارآموزی (ح)آقای شناوری

اصول وآیین نگارش(ز)آقای سلیمی
اصول و روش ترجمه(ز)خانم احمدیان
ترجمه مکاتبات(ز)خانم احمدیان
اصول و روش ترجمه(ز)خانم احمدیان
نقشه برداری(ک.پ)خانم هاشم نیا
ژئودزی(2ن)آقای دهقانی
نگارش پیشرفته(ز)آقای سلیمی
کارگاه مقاله نویسی(ا)خانم رزمجو

کاربرد کامپیوتر(م)آقای زیرک جا

تاریخ اسالم آقای بصیری
متون آقای بصیری
تحلیل سازه(ک)آقای حمید نیککار
نرم افزار(س)آقای کشمیری
کاربرد کامپیوتر(2ح)آقای صابری(خانم نجفی)
کاربرد کامپیوتر(م)آقای زیرک جا

