ما
خت
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

14:00-14:45

مبانی معماری داخلی(م.د)آقای امیری انسان طبیعت و ارگونومی(م.د)آقای امیری

نقشه کشی (م.د)خانم حضرتی فرد

درک و بیان ( 1ک.پ) -خانم عرفان منش

طرح معماری ( 5ک) آقای مرتضوی

مدیریت کارگاه(م.د)آقای دماوندی

تئوری معماری داخلی(م.د)آقای اسالمی

تمرین معماری(1ک.پ)خانم نیری
طرح معماری(1ا)آقای اشعری
پرسپکتیو(ک.پ)خانم دستغیب
پرسپکتیو(ک.پ)خانم دستغیب

طراحی معماری ( 3ک)آقای ضیائی

اداری

طراحی معماری (4ک)آقای کنعانی

طراحی معماری (4ک) آقای کنعانی
تنظیم شرایط محیطی(1ک.پ)خانم امینی

تمرین معماری(1ک.پ)آقای اسدی

آتلیه*12

شنبه

آتلیه13

مهندسی

کالس1

خواندن و درک(3ز)آقای رهنما

کالس2

آوا شناسی(ز)آقای صمیم

کالس*4
کالس*5

کالس*8
کالس9
کالس*10
کالس*11

علوم انسانی

کالس6

ریاضیات و آمار(م)آقای زاهدانی

کالس*13
کالس*15

صنعتی(3ح)خانم محمودی

گلستانه*
کارگاه A
کارگاه B

زبان پیش(م)خانم چابک رو

بیان شفاهی(ز)خانم همایونی

فارسی عمومی خانم محمدی

صنعتی(3ح)خانم محمودی

آمار(ح)آقای شفیعی
زبان تخصصی3و(4م)آقای صفری نژاد

حقوق تجارت (ح)آقای سالجقه
دستورزبان/نگارش(ز)آقای شبانی

اقتصاد کالن(ح)آقای رضاییان

اقتصاد کالن(ح)آقای رضاییان

میانه(2ح) خانم توحیدی

فارسی(ک.پ)خانم رجبیان

ریاضی پیش(ح) خانم ترنج

فارسی(ک.پ)خانم محمدی

قالب بندی(ع) آقای بهمنی

دانش خانواده ،آقای فتوت

دانش خانواده ،آقای فتوت

آمار(ح)آقای شفیعی

عکاسی (ک.پ)آقای همتی

مبانی بانکداری(م) خانم عابدی

سازمان پولی مالی(م)خانم عابدی

هیدرولوژی(ع) آقای بهمنی

کالس16
کالس*18

حقوق تجارت/بازرگانی (ح)آقای سالجقه

روانشناسی(ح)خانم پاک نیت

کالس14

کالس17

فارسی عمومی(م)آقای اسکندری

ریاضی/7کاربردی (ع)خانم ناظم عاشورا
فارسی عمومی خانم محمدی

ایستایی(2ک.پ)خانم انصاری

ایستایی(1ک.پ)خانم انصاری

آشنایی با قوانین کسب وکار(م) خانم فرج زاده

درآمدی برادبیات(1ز)آقای کازرونیرویکرد نقد ادبی(ز)آقای کازرونی

گفت وشنود/1آز(1ز)خانم همایونی گفت وشنود/2آز(2ز)خانم همایونی

رمان(1ز)خانم کمالی نژاد

ایمنی کارگاه(ع)آقای خوانساالر

ریاضی(ع.و)خانم ناظم عاشورا
ریاضی عمومی(ک) خانم ناظم عاشوراریاضی کاربردی(م.د) خانم ناظم عاشورا
ریاضیات و آمار(م)آقای زاهدانی

ریاضی پیش(ح) خانم ترنج

کالس*12

رفتار سازمان(ح)آقای شناوری

ریاضی پایه(م)خانم معمار صادقی

متون نظم 5حافظ(ا)آقای اسکندری نظامی/سعدی (ا)آقای اسکندری

آناتومی(ع.و)خانم خوش نشین

مدیریت منابع انسانی(م)خانم اوجی

مبانی مدیریت سازمان(ح)آقای شناوری

پیشرفته/1ادبی( 1ز)خانم جوادپور

مبانی مدیریت اسالمی(م)خانم فرج زاده

مدیریت مالی(2م)خانم اسکندری

سیستم خریدتوزیع و انبارداری(م) خانم اسکندری

شاهنامه آقای صادق پور

بررسی مقابله ای(1ز)آقای صمیم

تنظیم شرایط محیطی(1ک.پ)خانم امینی
اصطالحات( 1ز)خانم جوادپور

روش تدریس(ز)آقای رهنما اصول سرپرستی(س)آقای خوانساالر
برنامه ریزی(پیشرفت عدالت)(م)خانم فرج زاده

نقشه برداری(ک.پ)آقای روغنیان

کالس*3

کالس*7

مقدمات طراحی معماری(م.د) آقای اسالمی
تمرین معماری(2ک.پ)آقای همتی

آتلیه*9

آتلیه*11

14:45-15:30

طراحی معماری (5م) آقای سقاپور

آتلیه*8

آتلیه*10

17:30-18:15

روستا( 2م ) آقای مظاهری

نقاشی و بیان تصویری(ا)آقای اشعری

آتلیه میرمیران*

18:15-19:00

کال
ن

فنی و مهندسی

آتلیه*6
آتلیه*7

19:00-19:45

ها
س

آتلیه*4
آتلیه*5

16:30-17:15

ترسیم فنی (ک.پ)  -خانم محمدزاده

آتلیه*2
آتلیه*3

15:45-16:30

طرح معماری(1ک.پ)خانم دستغیب

آتلیه*1

عناصر جزییات(2ک)آقای محمودی

مهندسی
اداری
گلستانه
اداری

نمایشنامه(1ز)خانم کمالی نژاد

گیاه شناسی (ا)خانم ده بزرگی

استاتیک(س)آقای خوانساالر

اخالق(م)آقای صادقی نژاد
کاربرد کامپیوتر در معماری (م)آقای اسدی
کاربرد کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

معماری جهان(ک.پ)آقای همتی
کاربرد کامپیوتر(ح)خانم اسکندری

انقالب آقای صادقی نژاد

انقالب آقای صادقی نژاد
مبانی کامپیوتر(س)آقای جابری

19:45-20:30

مکان

