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چْار ضٌبِ

ًام استاد

هحل کالس

16
:3
0
15
16
:3
018
30
19
:
18
21
:3
0
19

کاربرد فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات
اصَل هیکرٍ
طراحی تاسیسات بِ کوک ًرم افسار
ازهایطگاُ سیستوْای کٌترل خطی
فیسیک پیص
فیسیک پیص
خذهات الکترًٍیک
تحمیك در عولیات
زباى پیص
زباى پیص (هذیریت ترم)1
کارآفریٌی
اصَل هیکرٍ
استاتیکّ(-فتِ فرد)
بْیٌِ سازی ٍ هذیریت اًرشی
ازهایطگاُ سیستوْای کٌترل خطی
هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ سازی
فارسیّ(-فتِ فرد)
سیستن کٌترل تاسیسات
تحمیك در عولیات
زباى خارجی عوَهی
فیسیک عوَهی
زباى تخصصی (هذیریت)
آهار
آزهایطگاُ الکترًٍیک عوَهی
اًتمال تَزیع اًرشی
برق ٍ کٌترل تاسیسات
استاتیکّ(-فتِ فرد)
رٍضْای تَلیذ هخصَظ
هفاّین tcp /ip
اًذیطِ اسالهی1
خریذ ٍ فرٍش الکترًٍیکی
خریذ ٍ فرٍش الکترًٍیکی
فارسی
هحاسبات عذدی
رٍضْای آهاری
زباى خارجی عوَهیّ(-فتِ فرد)
زباى تخصصی ّ(-2فتِ زٍج)
حسابذاری هَسسات خذهاتی بازرگاًی
اصَل علن التصاد
فیسیک عوَهیّ(-فتِ فرد)
هَتَرّای حرارتی
هاضیي  ٍ dcهخصَظ
هفاّین ّ( -tcp /ipفتِ فرد)
برق ٍ کٌترل تاسیساتّ(-فتِ زٍج)
خریذ ٍ فرٍش الکترًٍیکی
ترهَدیٌاهیک ٍ اًتمال حرارت
استاتیکّ(-فتِ فرد)
داًص خاًَادُ ٍ جوعیت
جَضکاری تحت هحافظت سربار
زباى تخصصی1
رٍضْای آهاری
حسابذاری هَسسات خذهاتی بازرگاًی
ریاضی پیص

استاد بذیعی
استاد یحیی آبادی
استاد ؟
استاداًتظاری
استادیًَسی
استاد ظَْری
استادپَرکیاى
استاد علیورداًی
استاد ًاصری
استاد خاکسار
استاد زرگراًی
استاد یحیی آبادی
استاد عوار بیات
استاد گلطٌی
استاداًتظاری
استاد طیاری
استاد بیذکی
استاد ًَایی
استاد علیورداًی
استاد خاکسار
استاد ظَْری
استاد ًاصری
استاد آلاهحوذی
استاد آلای ستَدُ
استاد اًتظاری
استاد ًَایی
استاد عوار بیات
استاد کارداى
استاد فرزام پَر
استاد حاجتوٌذ
استاد پَرکیاى
استاد پَرکیاى
استاد بیذکی
استاد آلاهحوذی
استاد علیورداًی
استاد خاکسار
استاد خاکسار
استاد آریایی راد
استاد عابذ
ظَْری
استاد داستاًی
استاد اًتظاری
استاد فرزام پَر
استاد ًَایی
استاد پَرکیاى
استاد داستاًی
استاد بیات
استاد حاجتوٌذ
استاد خرم آبادی
استاد خاکسار
استاد علیورداًی
استاد آریایی راد
استاد هرداًی
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ساختواى-2کالس11
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ساختواى-2کالس14
ساختواى-2کالس15
ساختواى-2کالس16
ساختواى-2کالس17
ساختواى-1کارگاُ برق
ساختواى-1کالس102
ساختواى-1کالس103
ساختواى-1کالس 301
ساختواى-1کالس302
ساختواى-1کالس303
ساختواى-1سالي اجتواعات
ساختواى-1سایت1
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ساختواى-2کالس11
ساختواى-2کالس 12
ساختواى-2کالس13
ساختواى-2کالس 14
ساختواى-2کالس14
ساختواى-2کالس15
ساختواى-2کالس17
ساختواى-2کالس16
کارگاُ برق
ساختواى-1کالس102
ساختواى-1کالس103
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ریاضی پیص

استاد آلاهحوذی
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