8:00-8:45

8:45-9:30

9:45-10:30

10:30-11:15

11:30-12:15

13:00-14:00

چهارشنبه

اداری

مقدمات طراحی معماری(2م)آقای شرافتی
مقدمات طراحی معماری داخلی(م.د) آقای قدرت

تعمیر و نگهداری(ک.پ)خانم اوجی

آمار(ح) خانم گرمسیری

حسابرسی(م)خانم اصولی

مدیریت مالی(1ح)خانم محمودی
پیشرفته(2ح)خانم محمودی
منظر شهری(ا)آقای مجید نیک کار روش های طراحی(ا)آقای زنگنه

علوم انسانی

زبان تخصصی (ک)خانم گلشن تنظیم شرایط محیطی(م.د) آقای حجتی

پژوهش( 2ح)آقای قناعت پیشه

پژوهش( 2ح)آقای قناعت پیشه

کارآفرینی(ک.پ)آقای زیرک جا
نمونه های شعر ساده(ز)خانم کمالی نژاد
مکتب های ادبی(ز)خانم کمالی نژاد

کارگاه A

روش های طراحی(ا)آقای زنگنه

راه سازی وروسازی(س) آقای عطار

حسابرسی(م)خانم پهلوان
تئوری(1ح)آقای ممتازیان
ع نقشه مسیر(ن)آقای آزادمنشتکنولوژی وکارگاه(ن)آقای آزادمنش

روش تحقیق (ز)آقای ایزدپناه

فردزمین شناسی(ن)خانم دستغیبی فرد
مقدمات
ایمنی و بهداشت(ن)خانم دستغیبی

عربی(6ا)آقای جعفری

روش تحقیق معماری(ا)آقای بامداد
متون اسالمی آقای ارجمند

متره وبرآورد(س) آقای عطار

پژوهش(2ح)آقای قناعت پیشه

روان شناسی(م)خانم نادری
زبان پیش خانم حسینی
حسابداری مدیریت(ح)آقای ممتازیان

فارسی عمومی آقای اسکندری

اداری

اصول حسابداری(1م)خانم اصولی

اساطیر یونان ورم(ز)آقای شبانی دستور زبان(3ز)آقای شبانی نامه نگاری وتایپ (ز)آقای سلیمی تاریخ اسالم آقای صادقی نژاد محاسبات بتنی(س)آقای غالم پورآیین نامه ساختمانی(س)آقای غالم پور
نقشه برداری(ک.پ)آقای روغنیان
آمار واحتماالت(ع)آقای کالنتری تاریخ مبلمان(م.د)آقای کاشف روان شناسی محیط(ا)آقای شیدایی
جهانگشا،نثرفارسی(2ا)آقای شبانی
میانه(2ح)آقای قنواتی
فیزیک مکانیک(ک.پ)خانم دهقانی
فیزیک مکانیک(ک.پ)خانم دهقانی
حکمت و هنر اسالمی(ا)آقای نوشینمعماری وشهرسازی(ع)خانم رحیمی
سیر اندیشه(ا)آقای نوشین
تحلیل سازه ها(س) آقای گلشن
ساختمان های بتنی(س) آقای گلشن
ساختمان های فوالدی(ع) آقای گلشن
کارگاه محاسبه ترسیم(6ن)آقای صالحی
ریاضی عمومی(ک) آقای زاهدانی
سیری در تاریخ(ز)آقای کازرونی اصول و روش تحقیق(ز)آقای کازرونی
اصول ومبانی ترجمه(ز)خانم احمدیان
حقوق اساسی (م)آقای صباغی
حقوق بازرگانی(م)آقای صباغی
اصول و فلسفه آموزش(ز)آقای ایزدپناه
نثر معاصر (ا)آقای خسرویسازمان و مدیریت درآموزش(ز)آقای ایزدپناه
گفت و شنود(3ز)خانم محمدی
کلیات زبانشناسی(ز)خانم محمدی
کلیات زبانشناسی(2ز)خانم محمدی
نظریات (ز)خانم محمدی
تاسیسات مکانیکی(ع)آقای حجتی
عناصر جزییات(2ک) آقای محمودی
زبان تخصصی (ک)خانم زارع مهذبیه

کالس16

کارگاه B

طراحی معماری (4ک) آقای کنعانی

روش تدریس(ز)آقای رهنما
درآمدی برادبیات(2ز)خانم کمالی نژاد خواندن ودرک(3ز)آقای رهنما
زبان تخصصصی(ا)خانم زارع مهذبیه
معماری همساز با اقلیم(ا)خانم زارع مهذبیه

مهندسی
اداری
گلستانه

عناصرجزییات(1ک.پ)آقای محمودی

تمرین معماری(2ک.پ)خانم نیری

کالس*15

سایت آزاد

تمرین معماری(2ک.پ)آقای اوجی

طراحی معماری (4ک) آقای کنعانی

کالس*12

گلستانه*

طرح معماری( 5ک) آقای عزیزی

طراحی دست آزاد(ک)خانم مباشر

آیین نگارش خانم رجبیان

کالس*13
کالس14

کالس*18

طرح معماری( 2ک) آقای عطاران

مهندسی

کالس*4

کالس17

14:00-14:45

طراحی فنی(ک.پ)آقای صفی یاری،دلدار

طرح منظر(1ا)آقای فهیمی زاده

کالس1

کالس*10
کالس*11

14:45-15:30

مقدمات طراحی( 1م) آقای قدرت

فرم وفضا(م.د)خانم گلشن-رضایی فرید

کالس2
کالس*3

کالس*8
کالس9

محوطه سازی و پروژه(س)آقای عبدالهی

مقررات ملی ساختمان(ع)آقای عبدالهی

درک و بیان محیط (م)خانم کاشف

آتلیه*12

کالس*5
کالس6
کالس*7

روستا(1م)آقای مرتضوی
فناوری نوین ساخت(ع)آقای نیک کار

طرح معماری( 2ک) خانم رحمانی

آتلیه میرمیران*

آتلیه13

تحلیل فضاهای شهری(م)آقای فهیمی زاده

طراحی فنی(ک.پ)آقای کیانی

طرح و معماری 1آقای عزیزی-خانم زارع

آتلیه*11

پرسپکتیو(ک.پ)خانم گلشن

طراحی معماری (4م) آقای عراقی

آتلیه*8

آتلیه*9

مصالح و جزییات اجرایی محوطه(ا)آقای مجید نیک کار

طرح معماری( 2ک) آقای حمید نیک کار

طراحی معماری (4ک)آقای عطاران

آتلیه*10

15:45-16:30

ما
خت
سا

آتلیه*7

17:30-18:15

کال
ن

آتلیه*6

فنی و مهندسی

آتلیه*5

18:15-19:00

ها
س

آتلیه*4

19:00-19:45

12:15-13:00

آتلیه*1

طرح معماری ( 3م) آقای حشمتی

آتلیه*2
آتلیه*3

16:30-17:15

تمرین معماری(1ک.پ)خانم رحیمی

19:45-20:30

مکان

اندیشه  2آقای ارجمند

انقالب آقای ارجمند

اخالق آقای ارجمند

کاربرد نرم افزار ترسیمی(ک)آقای زنگنه نژاد

کاربرد نرم افزار ترسیمی(ک)آقای زنگنه نژاد
آمار(ح) خانم گرمسیری

عربی(3ا)آقای جعفری

سمینار(ا)خانم نیازکار
اندیشه  1آقای ارجمند

بورس(ح) خانم نادری

بورس(ح) خانم نادری

