
 69-69سال تحصیلی  ترم اول
نوع  کد درس نام درس ردیف

 درس

حداقل  همنیاز پیشنیاز نظری عملی

 ظرفیت

حداکثر 

 ظرفیت

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

کد  نام استاد جنسیت گروه

 استاد

 911 رهروی مختلط 1 0338 19/18/69 08 18 - - 3 - پایه 801181 1ریاضی عمومی  1

 009 پیری مختلط 1

 048 تیزفهم مختلط 1 0338 38/18/69 08 18 - - 3 - پایه 801183 1فیزیک  1

 048 تیزفهم مختلط 1

  - - 3 - عمومی 000000 زبان انگلیسی 3

توسط گروه معارف 

 است. ارائه شده

نظام  مختلط عمومی( 0) 1 0338 14/18/69

 پرست

039 

نظام  مختلط عمومی( 9) 1

 پرست

039 

 094 نیرومندفام مختلط 1 0338 10/18/69 08 18 - - 1 - اصلی 801310 برق مهندسی با آشنائی 4

 094 نیرومندفام مختلط 1

 619 پورعظیم  مختلط 1 - - 10 10 - - - 1 اصلی 801381 مهندسی کشی نقشه 0

 619 پورعظیم  مختلط 1

 619 پورعظیم  مختلط 3

 619 پورعظیم  مختلط 4

  - - 3 - عمومی 999999 زبان فارسی 9

توسط گروه معارف 

 است. ارائه شده

 

 046 سوری مختلط عمومی( 4) 1 0338 18/18/69

 046 سوری مختلط عمومی( 3) 1

 943 شجاع مختلط 1 11 19/18/69 40 18 - - 3 - اصلی 803319 اقتصاد مهندسی 9

 943 شجاع مختلط 1

 گردد.توسط این گروه تعیین میبیشتر * دروس عمومی توسط گروه معارف ارائه شده و جزئیات 

 .نمایندهای دیگر اخذ توانند با گروههای هماهنگ شده برای زبان فارسی و انگلیسی دانشجویان میدر صورت پر شدن ظرفیت گروه* 

 

 69-69برنامه هفتگی ترم اول سال تحصیلی 
 

روزهای 

 هفته

 

 

0-6338 

 

6340-11310 

 

11338-13 

 

14-10338 

 

10340-19310 

 

19338-16 

 

 شنبه

 (1)گ  1فیزیک 

 (111)کلاس 

 

 (1)گ  1فیزیک 

 (111)کلاس 

  

 (1زبان فارسی )گ 

  ( *1زبان فارسی )گ 

 (1زبان فارسی )گ 

 (1)گ  1ریاضی عمومی  

 (114)کلاس 

 ( **1زبان فارسی )گ 

 

 یکشنبه

 

 (1)گ  1ریاضی عمومی 

 (111)کلاس 

 ( *1برق )گ  مهندسی با آشنائی

 (111)کلاس 

 

 جلسه گروه

   

 

 (1مهندسی )گ  اقتصاد 

 (114)کلاس 

 *( *1برق )گ  مهندسی با شنائیآ

 (111)کلاس 

 

 دوشنبه

 (1 )گ 1فیزیک 

 (111)کلاس 

 (1 گاقتصاد مهندسی )

 (114)کلاس 

 

 ساعت فرهنگی

   

 

 (1 گ) 1ریاضی عمومی  

 (114)کلاس 

 (1 )گ 1یزیک ف

 (111)کلاس 

 

 شنبهسه

 

 (1)گ   1ریاضی عمومی 

 (111)کلاس 

 ( **1)گ  اقتصاد مهندسی

 (110)کلاس 

  

 (1 گزبان انگلیسی )

  ( *1 گزبان انگلیسی )

 (1 گزبان انگلیسی )

 ( *1)گ  اقتصاد مهندسی 

 (110)کلاس 

 ( **1 گزبان انگلیسی )

 

 

 چهارشنبه

 (1کشی مهندسی )گ نقشه

 (111)کلاس 

 (1 کشی مهندسی )گنقشه

 (111)کلاس 

 (3کشی مهندسی )گ نقشه

 (111)کلاس 

 (4کشی مهندسی )گ نقشه

 (111)کلاس 

  

 

 شنبهپنج

      

 

 

     گ ..... شماره گروه     هفته زوج ..... هفته فرد     ** ..... * 

 

 

 

 


