آتلیه*7

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

طراحی معماری ( 3ک)آقای ذاکر حقیقی
طرح معماری( 1ا) آقای محتشمی

پنج شنبه

اداری

مرمت و نگهداری(م.د)آقای پارسایی

منظر(2ا)آقای اهلل یاری

پیشرفته(2ح)آقای صابری
شیوه پژوهش(ا)آقای کمالی

کالس*4

علوم انسانی

کالس*11

اقتصاد خرد(ح)آقای مرادی

باغ ایرانی(ا)خانم منصوری

مبانی سازمان(ح)آقای قناعت پیشه
حسابرسی(2ح)آقای غفوری
مالیه(ح)آقای دیانتی

تاریخ هنر(م.د) آقای کاشف

پول ارز (ح)آقای دیانتی

کالس14
کالس*15

مسائل جاری(ح)آقای شهابی

سیستم های اطالعاتی(م)آقای رجایی

بازاریابی و مدیریت بازار(م)آقای رجایی

دولتی(1ح)آقای تاجداران

دولتی(ح)آقای تاجداران

محاسبات فوالدی(س)آقای صالحی

فتوگرامتری(ن)آقای آزادمنش

اداری

حسابداری شرکتها(2ح)آقای ماهر

تنظیم شرایط محیطی(م)آقای حجتی

اخالق حرفه ای(م)خانم فرج زاده

پژوهش(1ح)خانم محمدپور

کارگاه B

تحقیق در عملیات(2م)آقای قناعت پیشه

روش تحقیق(ح)آقای انوری

سمینار در مسائل بازاریابی(م)آقای صفری نژاد
کلیات حقوق(م)آقای صباغی زبان تخصصی(1م)آقای صفری نژادتحقیقات بازاریابی(م)آقای صفری نژاد

پژوهش(2ح)خانم محمدپور

کالس16

تحقیق(جبرانی)(م)آقای قناعت پیشه

محاسبات عددی(ع)آقای حکیمیان

مالیاتی(ح)آقای غفوری

زبان دوم/1زبان خارجه (ز)خانم بهاران

کالس17
کالس*18
گلستانه*
کارگاه A

اقتصاد خرد(م)خانم دمیری

دانش خانواده خانم اژدری

زبان دوم(3ز) خانم بهاران

مهندسی
اداری
گلستانه

اقتصاد خرد(م)خانم دمیری

پیشرفته( 1ح)خانم پهلوان

پژوهش(1ح) آقای قناعت پیشه

دانش خانواده خانم اژدری

هیدرولیک(ع)خانم شناسا

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(م)آقای شفیعی

صنعتی(1ح)خانم رضابیگی

گفت وشنود(1ز)خانم مرزبان

کالس*13

زبان فنی(س)خانم شناسا

پیشرفته( 1ح)خانم پهلوان

مقاومت مصالح(ع) آقای صالحی

کالس*12

امور مالی(ح)آقای پایان

مسائل جاری(ح)آقای ممتازیان

زبان تخصصی(1م)آقای صفری نژاد

ریاضی /6عمومی(س)آقای حکیمیان

زبان تخصصی (ا)خانم زارع مهذبیه حسابرسی پیشرفته(ح)آقای شهابی

تحقیق در عملیات(م)خانم اسکندری

حسابداری مالیاتی(ح)خانم رضابیگی

دانش خانواده خانم اژدری

پیشرفته(2ح)آقای صابری

حقوق تجارت (ح)آقای پایان

فیزیک مکانیک(س ) خانم دهقانیفیزیک حرارت(س ) خانم دهقانی

کالس*5

کالس9

پیشرفته(2ح)آقای صابری

اقتصاد خرد(ح)آقای مرادی

کالس*3

کالس*10

طرح منظر(3ا)خانم منصوری

مهندسی

کالس1

کالس*8

مکانیک ساختمان(ع)آقای صالحی

تنظیم شرایط محیطی(1ک.پ)خانم جاودانی

کالس2

کالس6

طرح معماری داخلی(3م.د)آقای ذاکر حقیقی

طراحی فنی(ا)خانم منصوری

آتلیه*12

کالس*7

طرح معماری( 1ا)آقای مجید نیک کار

طراحی معماری  ( 2م) خانم زنگنه نژاد

آتلیه*8

آتلیه13

15:45-16:30

14:45-15:30

مبانی هنرهای تجسمی(م.د)خانم عسکری

آتلیه میرمیران*

آتلیه*11

حجم سازی (م.د)آقای حمید نیک کار

هندسه کاربردی (م)خانم حضرتی فر

عملیات فتوگرامتری(2ن)خانم تقا

آتلیه*9

آشنایی با طراحی صنعتی (م.د)آقای کاشف

طرح معماری(1ک.پ)خانم مباشر

فرآیندوروش های معماری(م)آقای عزیزی

آتلیه*10

16:30-17:15

ما
خت
سا

آتلیه*6

17:30-18:15

کال
ن

آتلیه*5

طرح معماری(1ک.پ)خانم کرمی فر

فنی و مهندسی

آتلیه*4

18:15-19:00

ها
س

آتلیه*2

19:00-19:45

طرح معماری (2ا) آقای فهیمی زاده

آتلیه*1

آتلیه*3

19:45-20:30

مکان

مقاومت مصالح(س) آقای صالحی

بازرگانی بین الملل(م)خانم بیرق دار

عملیات کارتو(ن)آقای آزادمنش
آزادمنشمحاسبه ترسیم(5ن)آقای آزادمنش
نقشه برداری عمومی(2ن)آقای کارگاه

زبان فنی(ن)خانم تقا مبانی نقشه برداری(ن)آقای آزادمنش
سیستم های اطالعاتی(ح)آقای شهابی اقتصادسنجی (ح)آقای ممتازیان اقتصادسنجی (ح)آقای ممتازیان موارد خاص (ح)آقای ممتازیان
سیر اندیشه(ا)خانم قنبری
روش تحقیق معماری(ا)خانم قنبری
دستور زبان/1نگارش(1ز)خانم مرزبان
برنامه نویسی کامپیوتر(ن)خانم تقا
نرم افزارهای کامپیوتر در معماری(ک.پ)خانم جاودانی
گرافیک معماری داخلی(م.د)آقای زنگنه نژاد
عملیات ژئودزی(2ن)آقای آزادمنش

بورس(ح) خانم نادری

