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کاردانی  مهارت های مشترک11-9پنجشنبهاخالق حرفه ای08:30 28-10-1395هر دوغالمرضا شریفیان

کاردانی  مهارت های مشترک12-10جمعهاصول سرپرستی08:30 27-10-1395هر دومهدی تیموری

کاردانی  مهارت های مشترک18-16چهارشنبهایمنی و بهداشت محیط کار08:30 20-10-1395هر دوجواد ترکاشوند

کاردانی  مهارت های مشترک12-10چهارشنبهکارآفرینی08:30 23-10-1395هر دوفاطمه نامجو

کاردانی  مهارت های مشترک13-11پنجشنبهگزارش نویسی08:30 25-10-1395هر دوفریبا خواجه وند

کاردانی  مهارت های مشترک16-14چهارشنبهمهارت ها و قوانین کسب و کار08:30 21-10-1395هر دوفاطمه نامجو

کاردانی  مهارت های مشترک 18-16پنجشنبهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات08:30 26-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

932کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 16-12چهارشنبهپیکربندی مسیریابهای شبکه11:00 28-10-1395هر دومحمد کریمی

932کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 14-12پنجشنبهحریم خصوصی و امنیت اینترنت14:00 20-10-1395هر دومحمد کریمی

932کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 19-16پنجشنبهISPشناخت و پیکربندی 14:00 18-10-1395هر دومحمد عظیمی

932کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 18/30-16/30چهارشنبهکارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گستردهآخرین جلسه کالسهر دومحمدرضا خواجه حق وردی

932کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 16-14پنجشنبهمدیریت و سنجش شبکه های گسترده11:00 22-10-1395هر دومحمد کریمی

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 10-8پنجشنبهآشنایی با سرویس دهنده اینترنتی14:00 28-10-1395هر دومحمد عظیمی

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 19-16چهارشنبهآشنایی با مبانی امنیت شبکه14:00 23-10-1395هر دومحمد کریمی

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 12-8چهارشنبهبرنامه سازی شبکه14:00 25-10-1395هر دوهادی یوسفی رامندی

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 12-10پنجشنبهکارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیآخرین جلسه کالسهر دومحمد عظیمی

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 15-12چهارشنبهکارگاه برنامه سازی تحت وبآخرین جلسه کالسهر دوزینب باقری

941کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 16-13پنجشنبهTCP/IPمفاهیم 11:00 21-10-1395هر دوجمشید یوسفی

942کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 20/30-17/45پنجشنبهزبان تخصصی اینترنت 14:00 20-10-1395هر دواکبر مومنی

942کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 12-9پنجشنبهشبکه های کامپیوتری14:00 28-10-1395هر دوفاطمه السادات ساعتچی

942کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 16/30-15چهارشنبهکارگاه طراحی صفحات وبآخرین جلسه کالسهر دوزینب باقری

942کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 17/45-16پنجشنبهمدارهای منطقی11:00 18-10-1395هر دواکبر مومنی

932کاردانی آسانسور 18-15پنجشنبهشناخت آسانسور های الکتریکی11:00 22-10-1395هر دومحسن محمدبیگی

932کاردانی آسانسور 15/30-13جمعهکارگاه تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقیآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی

932کاردانی آسانسور 13-10/30پنجشنبهکارگاه نصب اجزای الکتریکیآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی

932کاردانی آسانسور 15-13پنجشنبهکارگاه نصب اجزای مکانیکیآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی

932کاردانی آسانسور 18-15/30جمعهکارگاه نصب و راه اندازی پله های برقیآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی
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932کاردانی آسانسور نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومجید قاسمی

932کاردانی آسانسور 11-8جمعهمبانی نصب و راه اندازی آسانسور11:00 18-10-1395هر دومحسن محمدبیگی

932کاردانی آسانسور 13-11جمعهمبانی نصب و راه اندازی پله های برقی14:00 20-10-1395هر دومحسن محمدبیگی

(مشترک با برق توزیع ) 932کاردانی آسانسور 10/30-8پنجشنبهکارگاه برق و مدار فرمانآخرین جلسه کالسهر دوبهزاد ملک محمدی

941کاردانی آسانسور 17-14جمعهالکترونیک عمومی11:00 26-10-1395هر دوبهزاد ملک محمدی

941کاردانی آسانسور 13-11/30جمعهآزمایشگاه الکترونیک عمومیآخرین جلسه کالسهر دوندا محمدی

941کاردانی آسانسور 18-15چهارشنبهشناخت آسانسور های هیدرولیک08:30 27-10-1395هر دوفرشته محمدبیگی

941کاردانی آسانسور 18-16پنجشنبهکارگاه راه اندازی آسانسور های هیدرولیکآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی

941کاردانی آسانسور 11-10چهارشنبهماشین افزار و روش های تولید 14:00 19-10-1395هر دومهدی جعفریان

941کاردانی آسانسور 15-12چهارشنبهمبانی سیستم های تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی11:00 21-10-1395هر دوفرشته محمدبیگی

(مشترک با برق ) 941کاردانی آسانسور 11-8جمعهمدارهای الکتریکی14:00 22-10-1395هر دونفیسه مظاهری تهرانی

932کاردانی برق توزیع 12-10جمعهاصول فشار قوی و عایق ها14:00 20-10-1395هر دوجواد ابراهیمی تلم خان

932کاردانی برق توزیع 14-12چهارشنبهآزمایشگاه عایق های فشار قویآخرین جلسه کالسهر دواحمد مدرسی قزوینی

932کاردانی برق توزیع 10-8جمعهتجهیزات و استانداردهای شبکه های توزیع هوایی11:00 18-10-1395هر دوجواد ابراهیمی تلم خان

932کاردانی برق توزیع 16/30-14/30جمعهکابل و استانداردهای شبکه های توزیع زمینی14:00 28-10-1395هر دواحسان مدرسی قزوینی

932کاردانی برق توزیع 11/30-8پنجشنبهکارگاه توزیع هواییآخرین جلسه کالسهر دوشیما رحمانی

932کاردانی برق توزیع 15-11/30پنجشنبهکارگاه خط گرمآخرین جلسه کالسهر دویاسر عزیزمحمدی

932کاردانی برق توزیع 18-15پنجشنبهکارگاه سرکابل و مفصلآخرین جلسه کالسهر دویاسر عزیزمحمدی

932کاردانی برق توزیع 14-12جمعهکارگاه عیب یابی کابلآخرین جلسه کالسهر دویاسر عزیزمحمدی

932کاردانی برق توزیع نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دونفیسه مظاهری تهرانی

941 و 932کاردانی برق توزیع 18-16چهارشنبهترانسفورماتور11:00 22-10-1395هر دواحمد مدرسی قزوینی

941 و 932کاردانی برق توزیع 16-14چهارشنبهسیستم توزیع انرژی الکتریکی11:00 24-10-1395هر دواحمد مدرسی قزوینی

941کاردانی برق توزیع 12/45-11/30چهارشنبهاستاتیک و مقاومت مصالح11:00 19-10-1395هر دوپیمان شاهی

941کاردانی برق توزیع 16-14جمعهاصول سیستم های قدرت11:00 26-10-1395هر دومجید قاسمی

941کاردانی برق توزیع 11/30-10چهارشنبهآزمایشگاه الکترونیک کاربردیآخرین جلسه کالسهر دواحمد مدرسی قزوینی

941کاردانی برق توزیع 14-12جمعهتجهیزات روشنایی و محاسبات14:00 27-10-1395هر دومحمد آقامحمدی یقین پور

941کاردانی برق توزیع 14/30-12پنجشنبهکارگاه تابلوآخرین جلسه کالسهر دوعلی اکبر رحمنی
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941کاردانی برق توزیع 12-8پنجشنبهکارگاه ترانسفورماتورآخرین جلسه کالسهر دوحمید مهرآذر

941کاردانی برق توزیع 16/30-14/30پنجشنبهمدارهای منطقی11:00 23-10-1395هر دوسمیه حسین خانی 

941کاردانی برق توزیع 12-8جمعهنقشه خوانی فنی14:00 28-10-1395هر دوشیما رحمانی

942کاردانی برق توزیع 18-16پنجشنبهالکترونیک کاربردی11:00 22-10-1395هر دوشیرزاد صادقی

942کاردانی برق توزیع 14/30-11/30پنجشنبهاندازه گیری الکتریکی و آزمایشگاه11:00 18-10-1395هر دوحیدر باجالن

942کاردانی برق توزیع 10-8جمعه(ویژه توزیع)زبان تخصصی14:00 26-10-1395هر دوندا محمدی

942کاردانی برق توزیع 13-10جمعهفیزیک عمومی11:00 24-10-1395هر دومریم رحمانی

942کاردانی برق توزیع 16-14جمعهمبانی ماشین های الکتریکی14:00 20-10-1395هر دومحمد آقامحمدی یقین پور

932کاردانی حسابداری مالی 14-12جمعهاصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی08:30 22-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

932کاردانی حسابداری مالی نیاز نداردنیاز نداردپروژه مالیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمدرضا بابایی

932کاردانی حسابداری مالی 18-15پنجشنبهحسابداری پیمانکاری14:00 20-10-1395هر دوفرناز تقی خانی

932کاردانی حسابداری مالی 11/30-8جمعهحسابداری مالی11:00 18-10-1395هر دوفهیمه صفی خانی

932کاردانی حسابداری مالی 18-15چهارشنبهحسابداری مالیاتی08:30 28-10-1395هر دومحمدعلی رحیمی

932کاردانی حسابداری مالی نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمدرضا بابایی

    ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر      941کاردانی حسابداری مالی 15/30-12جمعه1حسابداری بهای تمام شده14:00 19-10-1395هر دواکرم رعیت

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 12-9پنجشنبهحسابداری شرکت های سهامی11:00 28-10-1395هر دوفرناز تقی خانی

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 15-12چهارشنبهروشهای آماری14:00 23-10-1395هر دوفاطمه احمدی

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 19-17پنجشنبهزبان تخصصی مالی14:00 25-10-1395هر دوولی حسن پور

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 12-9جمعهسیستم سفارشات خرید و انبارداری11:00 27-10-1395هر دومیثم سمیع

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 19-17جمعهمدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی08:30 26-10-1395هر دوچنگیز میرزایی

          ب در سامانه موجود است غیرقابل اخد ظرفیت صفر941کاردانی حسابداری مالی 16-12پنجشنبهمدیریت مالی11:00 21-10-1395هر دومریم پورعینی

 الف941کاردانی حسابداری مالی 12-8جمعه1حسابداری بهای تمام شده14:00 19-10-1395هر دواکرم رعیت

 الف941کاردانی حسابداری مالی 15-12پنجشنبهحسابداری شرکت های سهامی11:00 28-10-1395هر دوفرناز تقی خانی

 الف941کاردانی حسابداری مالی 18-15چهارشنبهروشهای آماری14:00 23-10-1395هر دوفاطمه احمدی

 الف941کاردانی حسابداری مالی 17-15جمعهزبان تخصصی مالی14:00 25-10-1395هر دوولی حسن پور

 الف941کاردانی حسابداری مالی 15-12جمعهسیستم سفارشات خرید و انبارداری11:00 27-10-1395هر دومیثم سمیع

 الف941کاردانی حسابداری مالی 17-15پنجشنبهمدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی08:30 26-10-1395هر دوچنگیز میرزایی
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 الف941کاردانی حسابداری مالی 12-8پنجشنبهمدیریت مالی11:00 21-10-1395هر دومریم پورعینی

942کاردانی حسابداری مالی 18-16جمعهاقتصاد کالن08:30 18-10-1395هر دومیثم سمیع

942کاردانی حسابداری مالی 15/30-12جمعهحسابداری شرکت های غیرسهامی11:00 20-10-1395هر دوفهیمه صفی خانی

942کاردانی حسابداری مالی 16-14پنجشنبهخدمات الکترونیک11:00 25-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

942کاردانی حسابداری مالی 12-10جمعهریاضیات و کاربرد آن در حسابداری14:00 28-10-1395هر دوریحانه مهرابی

942کاردانی حسابداری مالی 13/30-11پنجشنبهکاربرد رایانه در حسابداری11:00 24-10-1395هر دومحمد تیموری

942کاردانی حسابداری مالی 11-8پنجشنبهکاربرد رایانه در حسابداری11:00 24-10-1395هر دومحمد تیموری

942کاردانی حسابداری مالی 10-8جمعهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات08:30 26-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

    942کاردانی حسابداری مالی 18/30-16/30پنجشنبهاصول حسابرسی11:00 26-10-1395هر دوستار مطهری نسب

کاردانی عمومی18-16چهارشنبه1اندیشه اسالمی08:30 18-10-1395هر دوحسینعلی عسگری

کاردانی عمومی16-14چهارشنبهآیین زندگی08:30 28-10-1395هر دوحسینعلی عسگری

کاردانی عمومی14-12/30یکشنبهتربیت بدنیآخرین جلسه کالسزنوجیهه تاجرکجینه باف

کاردانی عمومی17-15/30یکشنبهتربیت بدنیآخرین جلسه کالسمردجمال شایگان

کاردانی عمومی18-16جمعهدانش خانواده و جمعیت08:30 20-10-1395مردحسن نجاتی اتانی

کاردانی عمومی18-16جمعهدانش خانواده و جمعیت08:30 20-10-1395زنحسن نجاتی اتانی

کاردانی عمومی14-11پنجشنبهزبان خارجی عمومی08:30 22-10-1395هر دوآیدا پوررنگ فر

کاردانی عمومی11-8پنجشنبهفارسی08:30 19-10-1395هر دوفریبا خواجه وند

932کاردانی ماشین افزار 18-12جمعهتعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزار11:00 28-10-1395هر دومحمد الچینی

932کاردانی ماشین افزار 17-15چهارشنبهروشهای تولید11:00 20-10-1395هر دوپیمان شاهی

932کاردانی ماشین افزار 12-8پنجشنبهطراحی قید و بندها14:00 22-10-1395هر دومحمد الچینی

932کاردانی ماشین افزار نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوعلیرضا ایوزخانی

932کاردانی ماشین افزار نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوکیوان کاکاوند

932کاردانی ماشین افزار 14-12پنجشنبهماشین افزار تولیدی11:00 18-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

932کاردانی ماشین افزار 18/30-14پنجشنبه3ماشین های افزار یونیورسال14:00 25-10-1395هر دوعلیرضا ایوزخانی

932کاردانی ماشین افزار 12-8جمعهماشین های کنترل عددی11:00 24-10-1395هر دومحمد الچینی

941کاردانی ماشین افزار 18/30-14پنجشنبهآزمایشگاه الکتریسیته صنعتیآخرین جلسه کالسهر دوسیما باجالن

941کاردانی ماشین افزار 11-8چهارشنبهسیستم های اندازه گیری و تلرانس14:00 28-10-1395هر دوپیمان شاهی
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941کاردانی ماشین افزار 18-12جمعه2کارگاه ماشین های افزار یونیورسالآخرین جلسه کالسهر دوعلیرضا ایوزخانی

941کاردانی ماشین افزار 12-10جمعه2ماشین های افزار یونیورسال14:00 26-10-1395هر دوعلیرضا ایوزخانی

942کاردانی ماشین افزار 12-8پنجشنبه2رسم فنیآخرین جلسه کالسهر دوزهرا اسالمی

942کاردانی ماشین افزار 13-11چهارشنبهزبان فنی14:00 19-10-1395هر دومهدی جعفریان

942کاردانی ماشین افزار 15-12پنجشنبه(CAD)طراحی رایانه ایآخرین جلسه کالسهر دوزهرا اسالمی

942کاردانی ماشین افزار 18/30-15چهارشنبهکارگاه اصول ریخته گریآخرین جلسه کالسهر دوعلیرضا ململی

942کاردانی ماشین افزار 18-15پنجشنبهکارگاه عملیات حرارتیآخرین جلسه کالسهر دویداله احمدی

942کاردانی ماشین افزار 16-12جمعه1کارگاه ماشین های افزار یونیورسالآخرین جلسه کالسهر دوکیوان کاکاوند

942کاردانی ماشین افزار 12-10جمعه1ماشین های افزار یونیورسال11:00 23-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

942کاردانی ماشین افزار 14/30-12/45چهارشنبهمکانیک صنعتی11:00 21-10-1395هر دوپیمان شاهی

941کاردانی مدیریت کسب و کار 17-15جمعهآمار11:00 20-10-1395هر دومعصومه میرزاآقایی

941کاردانی مدیریت کسب و کار 12-10پنجشنبهسرپرستی واحدهای کسب و کار14:00 25-10-1395هر دوجواد ترکاشوند

941کاردانی مدیریت کسب و کار 15-12پنجشنبهقانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن11:00 22-10-1395هر دوحسین شکیب زاده

941کاردانی مدیریت کسب و کار 18-15پنجشنبهقوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی11:00 26-10-1395هر دوحسین شکیب زاده

941کاردانی مدیریت کسب و کار 10-8پنجشنبهمقررات استاندارد و کنترل کیفیت11:00 18-10-1395هر دوابوذر پارسانژاد

932کاردانی معماری شهری 10-8پنجشنبهاصول نظارت بر فعالیتهای ساختمانی11:00 18-10-1395هر دوحسن رجب پور

932کاردانی معماری شهری 12-10پنجشنبهآشنایی با ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری14:00 20-10-1395هر دوحسن رجب پور

932کاردانی معماری شهری 20-14پنجشنبهکارگاه طراحی فنی ساختمانآخرین جلسه کالسهر دوسید محمود عالئی ورکی

932کاردانی معماری شهری 16/30-8جمعه2کارگاه طراحی معماریآخرین جلسه کالسهر دومسعود فرهد

941کاردانی معماری شهری 10-8پنجشنبه2جزئیات ساختمان08:30 25-10-1395هر دوجواد مرتضوی

941کاردانی معماری شهری 16-14جمعهشناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده08:30 22-10-1395هر دوسید مهدی حسینی

941کاردانی معماری شهری 18/30-16/30جمعهشناسایی آسیب های وارده بر ساختمان های شهری و روشهای مقابله با آن08:30 27-10-1395هر دوسید مهدی حسینی

941کاردانی معماری شهری 19-11چهارشنبه1کارگاه طراحی معماریآخرین جلسه کالسهر دومجید قاصدی

941کاردانی معماری شهری 12-10پنجشنبهمتره و برآورد14:00 28-10-1395هر دوسید مهدی حسینی

942کاردانی معماری شهری 10/30-8پنجشنبهاستاتیک و مقاومت مصالح11:00 19-10-1395هر دوسید مجتبی سجادی

942کاردانی معماری شهری 12/30-10/30پنجشنبه1جزئیات ساختمان11:00 20-10-1395هر دوجواد مرتضوی

942کاردانی معماری شهری 16-12جمعهشیوه های برداشت و مستند سازی08:30 18-10-1395هر دوحسن رجب پور
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942کاردانی معماری شهری 12-8جمعهکاربرد نرم افزار در معماریآخرین جلسه کالسهر دوحسن رجب پور

942کاردانی معماری شهری 19-12/30پنجشنبهکارگاه معماریآخرین جلسه کالسهر دومسعود فرهد

932کارشناسی حسابداری مالی نیاز نداردنیاز نداردپروژه مالیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمدرضا بابایی

932کارشناسی حسابداری مالی 18-16جمعهحسابداری تلفیقی14:00 18-10-1395هر دوحبیب اله گروسی

932کارشناسی حسابداری مالی 11-10جمعه2زبان تخصصی14:00 24-10-1395هر دوولی حسن پور

932کارشناسی حسابداری مالی 16/30-14/15پنجشنبهکاربرد استانداردهای حسابداری11:00 20-10-1395هر دوستار مطهری نسب

932کارشناسی حسابداری مالی نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمدرضا بابایی

932کارشناسی حسابداری مالی 10-8جمعهمباحث جاری در حسابداری مالی14:00 28-10-1395هر دوولی حسن پور

932کارشناسی حسابداری مالی 16-14/15جمعهمدیریت بانکداری و بیمه11:00 26-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

  932کارشناسی حسابداری مالی 14/15-11جمعه2حسابداری مالی پیشرفته14:00 22-10-1395هر دوولی حسن پور

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 15/45-14چهارشنبهبازار پول و سرمایه14:00 20-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 10/30-8جمعه2پژوهش عملیاتی14:00 24-10-1395هر دوسید علی اصغر توسلیان

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 12/15-10/30جمعهتجارت الکترونیک11:00 25-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 16-13/30پنجشنبهتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم14:00 23-10-1395هر دومهوین السادات باقی

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 16-12/15جمعه1حسابداری مالی پیشرفته14:00 28-10-1395هر دوحبیب اله گروسی

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 13/30-11پنجشنبهحسابداری منابع انسانی11:00 18-10-1395هر دومحمد مهدی کریمی

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 18/30-16جمعهروش تحقیق در حسابداری14:00 22-10-1395هر دوداریوش علی مرادی

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 18-16پنجشنبه1زبان تخصصی08:30 29-10-1395هر دوابوطالب مهرفر

 الف941کارشناسی حسابداری مالی 17/30-15/45چهارشنبهمدیریت بانکداری و بیمه11:00 26-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 18-16جمعهبازار پول و سرمایه2014:00-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 13/30-11جمعه2پژوهش عملیاتی14:00 24-10-1395هر دوسید علی اصغر توسلیان

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 17/30-15/30چهارشنبهتجارت الکترونیک11:00 25-10-1395هر دومهوین السادات باقی

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 13-10پنجشنبهتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم14:00 23-10-1395هر دومهوین السادات باقی

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 11-7/30جمعه1حسابداری مالی پیشرفته14:00 28-10-1395هر دوحبیب اله گروسی

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 18/30-16پنجشنبهحسابداری منابع انسانی11:00 18-10-1395هر دومحمد مهدی کریمی

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 16-13/30جمعهروش تحقیق در حسابداری14:00 22-10-1395هر دوداریوش علی مرادی

 ب941کارشناسی حسابداری مالی 16-14پنجشنبه1زبان تخصصی08:30 29-10-1395هر دوابوطالب مهرفر
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 ب941کارشناسی حسابداری مالی 19/30-17/30چهارشنبهمدیریت بانکداری و بیمه11:00 26-10-1395هر دوالهام فریدوند نعمت آباد

942کارشناسی حسابداری مالی 15/30-13پنجشنبهاخالق حرفه ای در تجارت14:00 20-10-1395هر دوغالمرضا شریفیان

942کارشناسی حسابداری مالی 10-8جمعهآمار و کاربرد آن در حسابداری11:00 18-10-1395هر دوریحانه مهرابی

942کارشناسی حسابداری مالی 19-16پنجشنبه1پژوهش عملیاتی14:00 22-10-1395هر دوسید علی اصغر توسلیان

942کارشناسی حسابداری مالی 15-12جمعهکاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته11:00 24-10-1395هر دومحمد تیموری

942کارشناسی حسابداری مالی 12-10جمعهمبانی مدیریت سرمایه گذاری14:00 26-10-1395هر دومریم پورعینی

کارشناسی عمومی16-14چهارشنبه(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی08:30 20-10-1395هر دوعلی عمران رضایی

کارشناسی عمومی18-16چهارشنبه(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی08:30 20-10-1395هر دوعلی عمران رضایی

کارشناسی عمومی16-14جمعه(ره)اندیشه سیاسی امام خمینی08:30 21-10-1395هر دوحسن نجاتی اتانی

کارشناسی عمومی16-14چهارشنبهتاریخ تحلیلی صدر اسالم08:30 18-10-1395هر دومجتبی نجفی

کارشناسی عمومی18-16چهارشنبهتفسیر موضوعی قرآن08:30 18-10-1395هر دوعارف عبدالهی

کارشناسی عمومی15/30-14یکشنبه1ورزشآخرین جلسه کالسزنوجیهه تاجرکجینه باف

کارشناسی عمومی18/30-17یکشنبه1ورزشآخرین جلسه کالسمردجمال شایگان

کارشناسی مهارت های مشترک18-16چهارشنبهاصول و فنون مذاکره08:30 26-10-1395هر دومهدی تیموری

کارشناسی مهارت های مشترک14/30-12/30جمعهتحلیل هزینه و منفعت14:00 18-10-1395هر دوزهرا چگنی

کارشناسی مهارت های مشترک18-16چهارشنبهروانشناسی کار08:30 27-10-1395هر دومریم صراف

کارشناسی مهارت های مشترک14-12چهارشنبهکنترل پروژه08:30 22-10-1395هر دومهدی تیموری

کارشناسی مهارت های مشترک10-8چهارشنبهکنترل پروژه08:30 22-10-1395هر دومهدی تیموری

کارشناسی مهارت های مشترک14-12چهارشنبهمدیریت کسب و کار و بهره وری08:30 23-10-1395هر دوفاطمه نامجو

کارشناسی مهارت های مشترک17-15چهارشنبهمدیریت منابع انسانی08:30 26-10-1395هر دوروح اله کریمی کالیه

کارشناسی مهارت های مشترک16-14چهارشنبهمهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری08:30 22-10-1395هر دومهدی تیموری

کارشناسی مهارت های مشترک12-10چهارشنبهمهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری08:30 22-10-1395هر دومهدی تیموری

932مهندسی ابزار دقیق 17-14جمعهابزار دقیق پیشرفته14:00 21-10-1395هر دونفیسه مظاهری تهرانی

932مهندسی ابزار دقیق 12-9/30جمعهآزمایشگاه عملگرهاآخرین جلسه کالسهر دوبهزاد ملک محمدی

932مهندسی ابزار دقیق نیاز نداردنیاز نداردپروژه تخصصیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دونفیسه مظاهری تهرانی

932مهندسی ابزار دقیق 14-12جمعهسیستم های کنترل بالدرنگ11:00 25-10-1395هر دوبهزاد ملک محمدی

932مهندسی ابزار دقیق نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دونفیسه مظاهری تهرانی
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932مهندسی ابزار دقیق 14-12پنجشنبهنگهداری و تشخیص عیب11:00 23-10-1395هر دوبهزاد ملک محمدی

941مهندسی آسانسور 10/30-8پنجشنبهکارگاه طراحی سازه آسانسور و باال بر هاآخرین جلسه کالسهر دونجم آبادی

941مهندسی آسانسور 10-8جمعهکارگاه طراحی سیستم های کنترل فرمانآخرین جلسه کالسهر دوعلی اکبر رحمنی

941مهندسی آسانسور 18-16جمعهکارگاه طراحی قطعات مکانیکیآخرین جلسه کالسهر دوکیوان کاکاوند

941مهندسی آسانسور 15-13پنجشنبهمبانی طراحی آسانسور و باال بر ها11:00 19-10-1395هر دوحامد ساجدی پور

941مهندسی آسانسور 13-11پنجشنبهمبانی طراحی سازه آسانسور و باالبر ها14:00 21-10-1395هر دوحامد ساجدی پور

941مهندسی آسانسور 14-12جمعهمبانی طراحی سیستم های کنترل فرمان14:00 27-10-1395هر دوجواد ابراهیمی تلم خان

941مهندسی آسانسور 19-17چهارشنبهمبانی طراحی قطعات مکانیکی11:00 24-10-1395هر دوپیمان شاهی

942مهندسی آسانسور 18-16پنجشنبهارتعاشات کاربردی14:00 22-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

942مهندسی آسانسور 16-14پنجشنبهالکترونیک کاربردی14:00 18-10-1395هر دوبهزاد ملک محمدی

942مهندسی آسانسور 9/30-8جمعهآزمایشگاه الکترونیک کاربردیآخرین جلسه کالسهر دوبهزاد ملک محمدی

942مهندسی آسانسور 11/30-10جمعهآزمایشگاه سیستم های کنترل خطیآخرین جلسه کالسهر دوندا محمدی

942مهندسی آسانسور 16-14جمعهآزمایشگاه کنترل موتور های الکتریکیآخرین جلسه کالسهر دوجواد ابراهیمی تلم خان

942مهندسی آسانسور 13/30-11/30جمعهسیستم های کنترل خطی11:00 28-10-1395هر دونفیسه مظاهری تهرانی

942مهندسی آسانسور 18/15-16/30جمعهکنترل موتور های الکتریکی11:00 20-10-1395هر دواحسان مدرسی قزوینی

932مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی نیاز نداردنیاز نداردپروژه نهاییتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دونسیم طاهر بهرامی

932مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 13-11جمعهسیستم های گرمایشی و سرمایشی در صنعت11:00 26-10-1395هر دوحسن تسلیمی

932مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 10-8جمعهطراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها14:00 19-10-1395هر دواحسان مدرسی قزوینی

932مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوحسن تسلیمی

941 و 932مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 15-12پنجشنبهفناوری های نوین حرارتی و برودتی14:00 22-10-1395هر دومهدی قندی فالیزانی

941مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 12-10پنجشنبهانرژی های تجدیدپذیر و کاربرد آن در تاسیسات14:00 21-10-1395هر دومهدی قندی فالیزانی

941مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 18-15پنجشنبهبرق و کنترل های تاسیسات11:00 23-10-1395هر دومهدی قندی فالیزانی

941مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 20-18جمعهزبان فنی11:00 27-10-1395هر دونسیم طاهر بهرامی

941مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 19-16چهارشنبهطراحی تاسیسات به کمک نرم افزار14:00 25-10-1395هر دونسیم طاهر بهرامی

941مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 18-13جمعهطراحی سیستم های تهویه مطبوع و پروژه11:00 19-10-1395هر دونسیم طاهر بهرامی

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 11-8جمعهانتقال حرارت کاربردی14:00 18-10-1395هر دونسیم طاهر بهرامی

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 12-10پنجشنبهآزمایشگاه انتقال حرارتآخرین جلسه کالسهر دومهدی عاملیان
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942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 13-11جمعهسوخت و احتراق11:00 20-10-1395هر دونسیم طاهر بهرامی

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 18-13جمعهطراحی سیستم های تبرید و سردخانه11:00 28-10-1395هر دوحسن تسلیمی

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 15-12پنجشنبهمعادالت دیفرانسیل14:00 26-10-1395هر دوزهرا رحیمی مالئی

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 10-8پنجشنبهمکانیک سیاالت11:00 22-10-1395هر دومهدی عاملیان

942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 20-16چهارشنبهنقشه کشی رایانه ای تاسیسات حرارتی و برودتی08:30 18-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

941و 942مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 18-16پنجشنبهبهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان11:00 27-10-1395هر دوحسن تسلیمی

932مهندسی جوش 18-16پنجشنبهارزیابی کیفی08:30 29-10-1395هر دومهدی فقیهی

932مهندسی جوش 19-18پنجشنبهآزمایشگاه ارزیابی کیفیآخرین جلسه کالسهر دومهدی فقیهی

932مهندسی جوش 14-12پنجشنبهمتالورژی جوش08:30 29-10-1395هر دومژده گنجی

932مهندسی جوش 16-14پنجشنبهمتالورژی جوشکاری فوالدهای پرآلیاژ11:00 29-10-1395هر دومژده گنجی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 14-12پنجشنبهاستاندارد در شبکه های توزیع14:00 23-10-1395هر دوشیرزاد صادقی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 14-12جمعهآزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت08:30 18-10-1395هر دومجید قاسمی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 10-8جمعه2بررسی سیستم های قدرت14:00 18-10-1395هر دومجید قاسمی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 12-8پنجشنبهتجهیزات پست11:00 19-10-1395هر دوشیرزاد صادقی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 12-10جمعهحفاظت سیستم های قدرت11:00 21-10-1395هر دومجید قاسمی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 16/30-14پنجشنبهکارگاه تخصصی ترانسفورماتورآخرین جلسه کالسهر دوحمید مهرآذر

941مهندسی شبکه های توزیع برق 16/30-14جمعهکارگاه تخصصی توزیع هواییآخرین جلسه کالسهر دویاسر عزیزمحمدی

941مهندسی شبکه های توزیع برق 18-16/30جمعهکارگاه تخصصی خط گرمآخرین جلسه کالسهر دومحمد آقامحمدی یقین پور

941مهندسی شبکه های توزیع برق 18-16/30پنجشنبهکارگاه تخصصی مدارهای فرمانآخرین جلسه کالسهر دوحمید مهرآذر

942مهندسی شبکه های توزیع برق 12-10/30پنجشنبه1آزمایشگاه ماشین های الکتریکیآخرین جلسه کالسهر دوعلی اکبر رحمنی

942مهندسی شبکه های توزیع برق 13/30-12پنجشنبه2آزمایشگاه ماشین های الکتریکیآخرین جلسه کالسهر دوحمید مهرآذر

942مهندسی شبکه های توزیع برق 18-16/30جمعهآزمایشگاه مدارهای جریان متناوبآخرین جلسه کالسهر دویاسر عزیزمحمدی

942مهندسی شبکه های توزیع برق 15/30-12جمعهتاسیسات الکتریکی و پروژه11:00 27-10-1395هر دوشیما رحمانی

942مهندسی شبکه های توزیع برق 12-8جمعهطراحی و توسعه شبکه های توزیع و پروژه14:00 18-10-1395هر دومحمد آقامحمدی یقین پور

942مهندسی شبکه های توزیع برق 10/30-8پنجشنبهکارگاه تخصصی تابلوآخرین جلسه کالسهر دوعلی اکبر رحمنی

942مهندسی شبکه های توزیع برق 16/30-15/30جمعهمقررات نگهداری و بهره برداری از شبکه های توزیع14:00 28-10-1395هر دوشیما رحمانی

942مهندسی شبکه های توزیع برق 16-14پنجشنبهنقشه برداری خطوط توزیع14:00 25-10-1395هر دوشیرزاد صادقی
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932مهندسی فناوری اطالعات نیاز نداردنیاز نداردپروژه فناوری اطالعاتتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحسن استیری

932مهندسی فناوری اطالعات نیاز نداردنیاز نداردپروژه فناوری اطالعاتتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمد کریمی

932مهندسی فناوری اطالعات 16-14جمعهکاربرد فناوری اطالعات در سازمان11:00 20-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

932مهندسی فناوری اطالعات نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمد کریمی

932مهندسی فناوری اطالعات نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومحمد کریمی

932مهندسی فناوری اطالعات 12-8جمعهمدیریت خدمات فناوری اطالعات14:00 22-10-1395هر دومحسن استیری

932مهندسی فناوری اطالعات 16-12چهارشنبههوش مصنوعی11:00 28-10-1395هر دوهادی یوسفی رامندی

941مهندسی فناوری اطالعات 16-12جمعهپیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی14:00 21-10-1395هر دووحید حسینی

941مهندسی فناوری اطالعات 18-16جمعهخدمات ارزش افزوده در فناوری اطالعات11:00 19-10-1395هر دوسید ساالرالدین حسینی غنچه

941مهندسی فناوری اطالعات 16-12/15پنجشنبهسیستم های اطالعات مدیریت 11:00 23-10-1395هر دوفاطمه السادات ساعتچی

941مهندسی فناوری اطالعات 18/30-16چهارشنبهسیستم های خبره14:00 18-10-1395هر دوهادی یوسفی رامندی

941مهندسی فناوری اطالعات 19-16پنجشنبهطراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری14:00 25-10-1395هر دوجمشید یوسفی

941مهندسی فناوری اطالعات 12/15-10/30پنجشنبهنمایه سازی14:00 24-10-1395هر دومهری رجبی

942مهندسی فناوری اطالعات 12-8پنجشنبهبانک اطالعاتی کاربردی11:00 22-10-1395هر دواکبر مومنی

942مهندسی فناوری اطالعات 12-8چهارشنبهبرنامه سازی تحت وب11:00 18-10-1395هر دوزینب باقری

942مهندسی فناوری اطالعات 19-16پنجشنبهمدیریت ارتباط با مشتری 14:00 20-10-1395هر دومحمد کریمی

942مهندسی فناوری اطالعات 16-12پنجشنبهمهندسی نرم افزار14:00 28-10-1395هر دومحمد عظیمی

932مهندسی ماشین افزار 10-8پنجشنبهاصول شکل دادن فلزات11:00 19-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

932مهندسی ماشین افزار 14-12جمعهبرنامه ریزی فرآیند14:00 18-10-1395هر دومهدی تیموری

932مهندسی ماشین افزار نیاز نداردنیاز نداردپروژهتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوپیمان شاهی

932مهندسی ماشین افزار نیاز نداردنیاز نداردپروژهتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دومهدی جعفریان

932مهندسی ماشین افزار نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوباب اله علی اکبری

932مهندسی ماشین افزار 12-10پنجشنبهکنترل اتوماتیک14:00 21-10-1395هر دوکیوان کاکاوند

932مهندسی ماشین افزار 12-10جمعهکنترل کیفیت11:00 27-10-1395هر دوعلی روزبه نیا

932مهندسی ماشین افزار 15-13پنجشنبهماشین ابزار تولیدی11:00 23-10-1395هر دوباب اله علی اکبری

932مهندسی ماشین افزار 18/30-15پنجشنبهCNCنصب،تعمیر ونگهداری ماشین های14:00 25-10-1395هر دوباب اله علی اکبری

941مهندسی ماشین افزار 15-12/30پنجشنبهتست های غیرمخرب11:00 26-10-1395هر دویداله احمدی
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941مهندسی ماشین افزار 12/30-8پنجشنبهتوانایی ماشینکاری11:00 22-10-1395هر دوباب اله علی اکبری

941مهندسی ماشین افزار 17-15چهارشنبهدینامیک و ارتعاشات14:00 18-10-1395هر دومهدی جعفریان

941مهندسی ماشین افزار 19-17چهارشنبهرباتیک14:00 20-10-1395هر دومهدی جعفریان

941مهندسی ماشین افزار 15-13چهارشنبهزبان تخصصی11:00 28-10-1395هر دومهدی جعفریان

941مهندسی ماشین افزار 18-15پنجشنبهCAD/CAMطراحی 11:00 18-10-1395هر دوزهرا اسالمی

941مهندسی ماشین افزار 10-8جمعهمهندسی صنایع14:00 27-10-1395هر دوعلی روزبه نیا

932مهندسی معماری بافت های فرسوده نیاز نداردنیاز ندارد2کارورزیتحویل گزارش کار آخرین جلسههر دوآنیتا بیات

941مهندسی معماری بافت های فرسوده 17-15پنجشنبهانسان،جامعه و محیط پایدار11:00 28-10-1395هر دومصطفی مومنی

941مهندسی معماری بافت های فرسوده 14/30-8چهارشنبهطراحی بنای پایدار با عملکرد پیچیده در بافت فرسوده08:30 18-10-1395هر دوآنیتا بیات

941مهندسی معماری بافت های فرسوده 17-14/30چهارشنبهکارگاه ساخت و تجربهآخرین جلسه کالسهر دوآنیتا بیات

941مهندسی معماری بافت های فرسوده 15-13پنجشنبهمبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر08:30 22-10-1395هر دومصطفی مومنی

941مهندسی معماری بافت های فرسوده 11-8جمعهمدیریت مصرف انرژی در معماری و شهرسازی14:00 20-10-1395هر دوسعید رحمانی

942مهندسی معماری بافت های فرسوده 18-14جمعهتاسیسات الکتریکی و مکانیکی11:00 21-10-1395هر دوسعید رحمانی

942مهندسی معماری بافت های فرسوده 18-14چهارشنبهکاربرد کامپیوتر در معماریآخرین جلسه کالسهر دوعلیرضا معصومی فر

942مهندسی معماری بافت های فرسوده 12/30-8پنجشنبهمبانی و روشهای برنامه ریزی شهری08:30 25-10-1395هر دومصطفی مومنی

942مهندسی معماری بافت های فرسوده 13-8جمعهمبانی و روشهای طراحی شهری08:30 27-10-1395هر دومصطفی مومنی

942مهندسی معماری بافت های فرسوده 14/30-12/30پنجشنبهمعماری ایران08:30 23-10-1395هر دوجواد مرتضوی

932،941،951مهندسی معماری طراحی بافت های فرسوده 14-12جمعهمقاوم ساز ی بناهای ارزشمند14:00 18-10-1395هر دوسعید رحمانی

942مهندسی معماری طراحی بافت های فرسوده 20/30-14پنجشنبهطراحی بنای فرهنگی در بافت فرسوده14:00 20-10-1395هر دوآنیتا بیات

942مهندسی معماری طراحی بافت های فرسوده 14-10چهارشنبهطراحی نوین در ساختارهای تاریخی14:00 20-10-1395هر دوفعال- مسعود فرهد 

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 19-16جمعهبرنامه نویسی مقدماتی11:00 21-10-1395هردومحسن استیری

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 14-12پنجشنبهریاضی پیش دانشگاهی08:00 23-10-1395هردومستانه حاجی بابایی

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 10/30-8پنجشنبهریاضی علم کامپیوتر14:00 19-10-1395هردومهری رجبی

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 16-14پنجشنبهفیزیک پیش دانشگاهی08:30 25-10-1395هردومریم رحمانی

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 9-8شنبهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردواکبر مومنی

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 11-8جمعهکارگاه کامپیوترآخرین جلسه کالسهردوشهناز کلجه ولدی

951ورودی جدید کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده 14-11جمعهکارگاه لینوکسآخرین جلسه کالسهردوشهناز کلجه ولدی

https://edu.uast.ac.ir/lessons/select_lesson/getClassData/45280#
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951ورودی جدید کاردانی آسانسور 15-12جمعهنقشه کشی عمومی08:30 22-10-1395هردوعلی اکبر رحمنی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 14-12پنجشنبهآزمایشگاه مدارهای الکتریکیآخرین جلسه کالسهردوشیما رحمانی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 10-8پنجشنبهریاضی پیش دانشگاهی08:30 24-10-1395هردوزهره السادات حسینی فر

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 17/30-14/30پنجشنبهریاضی عمومی11:00 20-10-1395هردومستانه حاجی بابایی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 12-10پنجشنبهفیزیک پیش دانشگاهی08:30 26-10-1395هردومریم رحمانی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 9-8شنبهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردونفیسه مظاهری تهرانی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 10-9شنبهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردونفیسه مظاهری تهرانی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 14-11جمعهکارگاه عمومیآخرین جلسه کالسهردوطاهره بابایی

951ورودی جدید کاردانی برق توزیع 11-8جمعهمدارهای الکتریکی14:00 22-10-11395نفیسه مظاهری تهرانی

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 18/30-15/30پنجشنبهاقتصاد خرد08:30 23-10-1395هردومیثم سمیع

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 18/30-15/30جمعهحسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی11:00 27-10-1395هر دواکرم رعیت

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 13-11پنجشنبهحقوق بازرگانی08:30 25-10-1395هردوغالمرضا شریفیان

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 13-11جمعهریاضی پیش دانشگاهی11:00 28-10-1395هردومستانه حاجی بابایی

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 10-8جمعهزبان پیش دانشگاهی14:00 21-10-1395هردومعصومه قربانی فخر

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 19-18جمعهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردومحمدرضا بابایی

951ورودی جدید کاردانی حسابداری مالی 15/30-13/30پنجشنبهمبانی سازمان و مدیریت14:00 18-10-1395هردومحمد مهدی کریمی

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 12-9جمعهبرنامه ریزی توسعه11:00 21-10-1395هر دوکبری اوالدی سلخوری

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 18-15/30جمعهحقوق بازرگانی پیشرفته11:00 28-10-1395هردوحسین شکیب زاده

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 15-12جمعه2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری14:00 19-10-1395هردومعصومه میرزاآقایی

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 16-13/30پنجشنبهسیستم های اطالعاتی حسابداری08:30 25-10-1395هردومحمد تیموری

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 9-8جمعهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردومحمدرضا بابایی

951ورودی جدید کارشناسی حسابداری مالی 18/30-16پنجشنبهمدیریت مالی پیشرفته08:30 23-10-1395هردوزهرا حسن دوست

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 10-8جمعهالکترومغناطیس08:30 22-10-1395هردومریم رحمانی

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 14-12پنجشنبهآمار و احتماالت مهندسی14:00 25-10-1395هردومریم پناهی 

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 16/30-14پنجشنبهریاضی مهندسی11:00 21-10-1395هردومریم پناهی 

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 18/30-16/30پنجشنبهزبان تخصصی14:00 29-10-1395هردوسمیه حسین خانی 

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 9-8شنبهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردونفیسه مظاهری تهرانی
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951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 18-16جمعهماشین های الکتریکی08:30 27-10-1395هردومجید قاسمی

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 12-10جمعهنقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکیآخرین جلسه کالسهردوعلی اکبر رحمنی

951ورودی جدید مهندسی شبکه های توزیع برق 14/30-12جمعهتوزیع های شبکه در کامپیوتر کاربردآخرین جلسه کالسهردواحسان مدرسی قزوینی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 16-12جمعهبرنامه سازی شی گرا08:30 23-10-1395هردومحسن استیری

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 10-8جمعهتجارت الکترونیک08:30 25-10-1395هردووحید حسینی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 12-10پنجشنبهریاضیات گسسته14:00 19-10-1395هردوزهرا رحیمی مالئی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 10-8پنجشنبهریاضیات مهندسی11:00 18-10-1395هردوزهرا رحیمی مالئی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 14-12پنجشنبهطراحی الگوریتم11:00 21-10-1395هردواکبر مومنی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 9-8جمعهکاربینیتحویل گزارش کار آخرین جلسههردواکبر مومنی

951ورودی جدید مهندسی فناوری اطالعات 12-10جمعهمدیریت فناوری اطالعات11:00 27-10-1395هردووحید حسینی

951ورودی مهندسی آسانسور 15-12جمعهاستاتیک و دینامیک08:30 23-10-1395هردوفرشید حسنی

951ورودی مهندسی آسانسور 12-10جمعهآزمایشگاه مقاومت صالح کاربردیآخرین جلسه کالسهردوفرشید حسنی

951ورودی مهندسی آسانسور 14-12پنجشنبهآمار و احتماالت مهندسی14:00 19-10-1395هردومریم پناهی 

951ورودی مهندسی آسانسور 16/30-14پنجشنبهریاضی مهندسی11:00 21-10-1395هردومریم پناهی 

951ورودی مهندسی آسانسور 10-8جمعهمقاومت مصالح کاربردی08:30 25-10-1395هردوفرشید حسنی


