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 دانشگاه  LMSاز طريق سامانه  (On Line)به صورت بر خط  علوم انسانيهاي درسي دانشكده  جدول زمانبندي ارائه گروه
 

22-20  20-18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8   

 انقالب اسالمي ايران 

 استادترابي 

 
 

 زبان انگليسي

 استاد  
 آقابراري

 

 (2و1کاروزي )

 امام جمعهاستاد 

 

 آيين زندگي

 استاد زرنوشه فراهاني 

ايران انقالب اسالمي     

 استاد  پيغمبری 

 تفسير موضوعي قرآن 

 استاد صفره 
 

 شنبه

 سنایي و ناصر خسرو

 استاد  
 بهمني مطلق

 

 تفسير موضوعي قرآن 

 استاد صفره 

 

 منطق جديد 

 استاد  

 محمد قربانيان 

 

 مفاهيم قرآني

استاد محمدحسين  

 ميرباقری 

 سازمان و مدیریت 

 استاد  
 جعفرپور منفرد

 

 (2و1کارورزي ) 

 استاد عصاره   
 ارزشيابي یادگيري

 صالح صدق پورد استا

 روشهاي ارزشيابي درآموزش شيمي 

 صالح صدق پورد استا

 

 2کارورزي 

 استاد  
 خالقيان

 

 فلسفه

 استاد  
 رضایي

 

 روش تحقيق

 استاد حميدی 
 (2و1کاروزي )

 امام جمعهاستاد 

 

 نقد و نظریه ادبي

 اسماعيلياستاد  

 

 فلسفه تعليم و تربيت

 استاد  
 نصيري وليك بني

 اصول برنامه ریزي آموزشي 

 ساکياستاد 

 
 آواشناسي آموزشي  

 استاد چراغي 

 آمار توصيفي

 استاد نصري

 

روشهاي تحقيق 

 درمدیریت آموزشي

 استاد نصري

 



اصول و روشهای ياددهي و   

 يادگيری 

 استاد اسدپور 

 1يات انگليسيدرآمدی بر ادب

 استاد سعيدی 

 سمينار 

 استاد رحيمي 

2ياسالم  شهياند  

 استاد روشنايي 

 1انديشه اسالمي  

 

 استاد عترت دوست 

 تفسير موضوعي قرآن   

 استاد زرنوشه فراهاني 

روش تدريس  

 مهارتهای زبان 

 استاد مشکات

 

 (2و1کارورزي )

 م زاده ظاستاد کا

 آشنايي با نرم افزارهای پژوهشي 

 استاد نجاتي 

 ۳گفت و شنود  

 اده شکرز   استاد

 

 2انديشه اسالمي

 استاد روشنايي 

 

 آیين زندگي

 استاد فرقاني 
 2کليات زبان شناسي  

 استاد چراغي 

 (2کالم تحليلي )

 استاد خادمي 

   2انديشه اسالمي   

 استاد خادمي 

تفسير موضوعي قرآن  

 استاد خادمي 

شنبهيک  

ساختار دستور زبان 

 فارسي

 استاد بهمني مطلق 

 مفاهيم قرآني

 استاد کاشانيها
 نامه نگاری 

 استاد سعيدی 

 1بيان شفاهي داستان  

 شکرزاده استاد  

 ( 2و1کاروزی )

 ی دماوند استاد  

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

استاد  تفسير موضوعي قرآن  

 زرنوشه فراهاني 

استاد زرنوشه    1انديشه اسالمي  

 فراهاني 

 آيين زندگي

 استاد زرنوشه فراهاني 

 1اندیشه اسالمي 

 استاد فرقاني 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم 

 استاد فرقاني 

 
 

 زبان انگليسي 

 استاد صفره 

 تاريخ فلسفه غرب

 استاد محمد قربانيان

 

 فقه الحديث 

 استاد صفره 

 

 
روانشناسي   

 تحول

استاد 

 حميدي

 

زبان 

انگليسي 

 تخصصي

 استاد حميدي

روانشناسي 

 پيشرفته

 استاد حميدي

 راهبردهاي یادگيري

 رضایي   استاد

 



 سمينار در برنامه درسي  

 استاد عصاره
 متون تخصصي در برنامه درسي

 استاد عصاره
کاربرد فناوري اطالعات 

 در برنامه درسي

 استاد عصاره

 

 ارزشيابي یادگيري  

 استاد  
 سميعي زفرقندي

 

روشهای ياددهي و  اصول و  

 يادگيری 

سدپور استاد ا   

 سمينار  

 استاد مشکات

 (2تفسير قرآن کريم )

استاد محمدحسين  

 ميرباقری 

 13:30-16:30   

 فارسي عمومي

 استاد اسماعيلي

 فارسي 

 استاد  
 افراسياب پور

 

تهيه وکاربردآزمونهاي 

رواني در مشاوره 

 مدرسه

 استاد نصری 

 کاربرد فناوري در آموزش

 (13-16) رحيمياناستاد 

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 رحيمياناستاد 

 

 

 نظریه هاي برنامه درسي 

 امام جمعهاستاد 

 

اصول و مباني برنامه درسي 

 فيزیك

 امام جمعهاستاد 

 

 

مسائل جدید کالمي و فلسفه  

 دین

 استاد کاشانيها

 

 روانشناسي تربيتي

 استاد 
 مهرمحمدي

 
اصول و روشهاي یاددهي و 

 یادگيري

 خالوندياستاد 

 آموزشيازرشيابي 

 استاد توراني 

2انديشه اسالمي      

 استاد اسدی 

  يرموضوعيتفس  

 ميقرآن کر

 نژاد استاد شايسته

  شهياند

 1  ياسالم

استاد  

 نژاد شايسته

  

1انديشه اسالمي     

 د استا

 دری کفراني 

 2انديشه اسالمي  

 استاد 

 دری کفراني 

سازمان و مدیریت در نظام 

 هاي آموزشي

 حایياستاد بط

 

 فلسفه تعليم و تربيت 

 استاد غالمعلي احمدی 

سازمان و مديريت در  

 نظام های آموزشي  

 استاد غالمعلي احمدی 

 



روش های تحقيق در   

 برنامه درسي

 استاد غالمعلي احمدی 

 

جامعه شناسي آموزش و  

 پرورش  

 استاد غالمعلي احمدی 

 

روانشناسي و کاربرد آن در 

 آموزش

-13) طهماسبي پور  استاد

15) 

 اخالقي در مشاوره 

 استاد 
 طهماسبي پور

 

 موضوعات و مسائل 

 استاد 
 طهماسبي پور

 

 

 2اسالميانديشه  

 استاد روشنايي 

 
 

دستور زبان  

 پيشرفته

 استاد هنرور 

انديشه های کالمي  

 معاصردر جهان اسالم 

 
 

حکمت متعاليه )فلسفه  

2  مالصدرا(  

 استاد خادمي 

2حکمت متعاليه     

 استاد خادمي 

 زبان تخصصي
 

 استاد خادمي 

 دوشنبه

 شناسي شخصيت پيشرفتهروان 

 استاد نصری 

 ارزشيابي يادگيری 

 استاد دماوندی 

 اصول روش ترجمه 

چراغي   استاد  

 روش ها و مكاتب تفسير قرآن 

 استاد کاشانيها 

دانش خانواده و  

 جمعيت 

 سقايت 

 

 

 فارسي

 بهمني مطلق

 

کاربرد روانشناسي در 

 آموزش

 استاد جراره 

 انش خانواده و جمعيت د

 استاد عادلي مقدم 

 (۳کالم تحليلي ) 

 دکتر ميرمحمدی 

 1انديشه اسالمي  

 استاد هاشمي

 2کارورزي 

 استاد 
 حاجي زاده اناري

 

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 2کارورزي 

 استاد 

 حسيني بيدخت

 

اصول و روشهاي یاددهي و 

 یادگيري

 استاد 

 حسيني بيدخت

 

 کاروزي 

 ساسانيان استاد  

 

 ارزشيابي آموزشي

 رصالح صدق پو د استا

 

 کاربرد فناوري در آموزش 

 (13-16) رحيمياناستاد 

 

 کاربرد فناوري در آموزش 

 رحيمياناستاد 

 

 

 نظریه هاي مشاوره 

 ستاد جرارها
 روش های پژوهش 

 رصالح صدق پو د استا
 تاریخ جهانگشا  

 افراسياب پوراستاد 

 

 

 کاروزي

 استاد حميدي

 نظارت وراهنمایي آموزشي 

 خالوندياستاد 

 

 



 آشنائي با دفاع مقدس 

 استاد  

 نيک بخش باال کفشه

 

 (2فقه الحدیث )  

 استاد کاشانيها 
اصول وفلسفه   

آموزش  

 وپرورش 

 استاد مشکات

اصول وفلسفه آموزش  

 رش وپرو

 استاد مشکات

 آشنائي با دفاع مقدس 

 استاد 

 خداکرمي 

 

تغيير و اجراي برنامه  

 درسي

 امام جمعهاستاد 

اصول و روش هاي ارزشيابي 

 برنامه درسي

 امام جمعهاستاد 

 

کاربرد فناوري در 

 آموزش

 استاد زارعي

 

 آشنائي با دفاع مقدس

 استاد 

 يخداکرم

 1انديشه اسالمي

 استاد روشنايي 

 

 آيين زندگي

 استاد 

 دهقاني

 

 تاريخ تحليلي صدر اسالم 

 استاد موسي شعار 
 

حکمت متعاليه )فلسفه  

۳  مالصدرا(  

 استاد خادمي 
   

1حکمت مشا      

خادمي استاد    

 1شراق  حکمت ا

 استاد خادمي 
 

 

شنبهسه  

 ۱زبان انگليسي 

 استاد اصالني 
 کارورزي

 استاد  
 جعفرپور منفرد

 

 1زبان انگليسي  

 استاد هنرور 

 1اندیشه اسالمي 

ستاد ا  
 لطيفي شهرام

 

 2کارورزي 

 استاد  

 امين ورزلي

 

و روشهاي اصول 

 یاددهي و یادگيري

 استاد  
 خالقيان

 زبان انگليسي 

 استاد بختي

 ارزشيابي یادگيري

 استاد  

روانشناسي و کاربردان در  

 اموزش 

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 

 استاد موسي شعار 

 روش تحقيق جبراني

 استاد نجاتي 

 فناوری در آموزش 

 احمدی استاد روشن  



 امين ورزلي

 
  استاد اصفاء 

اصول و روشهاي 

 یاددهي و یادگيري

 استاد 
 شمسي

 

اصول و روشهاي 

 یاددهي و یادگيري

شيخ  استاد  

 االسالمي 

 

 سي انگليزبان  

 استاد  

 عبدالهي 

 

 2انديشه اسالمي  

 استاد محسن ميرباقری 

 روانشناسي تربيتي

 استاد سعيدی 

 روش تدريس 

 استاد رحيمي 

کاربرد فناوري در 

 آموزش

 استاد 

 شاه محمدي

 

روانشناسي و کاربرد 

 آن در آموزش

 استاد  
 شيخ االسالمي 

 

 کشف المحجوب 

 استاد 
 افراسياب پور

 

 فلسفه تعليم و تربيت 

 استاد  
 غفاریان

 

 زبان انگليسي  

 استاد صلواتي

 حکمت متعاليه 

 استاد صلواتي

 فلسفه تطبيقي

 استاد صلواتي

 اخالق کاربری 

استاد  

نژاد شايسته  

 1قرآنيعلوم  

-استاد شايسته

 د نژا

 

تاريخ تحليلي صدر  

 اسالم استاد 

 دری کفراني 

 
 کامپيوتر در پژوهش هاي معماريکاربرد  

 (16:30-13:30) صالح صدق پوراستاد  

 

تفسير موضوعي قرآن  

 استاد روشنايي 

 

انقالب اسالمي  

 ايران 

 استاد 

 تفسير موضوعي قرآن  

 استاد عادلي مقدم 

 2زبان انگليسي    

 استاد نجيبي

 مباني کامپيوتر 

 استاد روشن احمدی 

 چهارشنبه



 انگليسي زبان  

 استاد مسعودی 

 ردادی 

 

در نظام  مديريت    سازمان و

 های آموزشي 

 استاد هاشمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه متون ساده 

 استاد فرهي آشتياني 

 

 

 اصول و روشهاي یاددهي و یادگيري

 استاد صادقي 

خواندن و درك مطلب  

۳ 

 استاد  

 روشن منش 

 

 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 استاد  
 انصاري

 

 2اندیشه اسالمي 

 استاد 
 لطيفي شهرام

 

 

 ارزشيابي یادگيري

 استاد 
 ميرزایي پوئينك

 

 کاربرد فناوري در آموزش

 استاد  
 انصاري

 

 

 زبان انگليسي 

 استاد جعفری 

 انسان و محيط   

 استاد  
 طهماسبي پور

 
 2کارورزي 

 استاد نعمتي
  

 2کارورزي 

 استاد  
 غفاریان

 

 



 2کارورزي 

 استاد 

 عباسپور

 

 

  

 
 سازمان و مدیریت 

 استاد 
 جعفرپور منفرد

 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم   

 لطيفي شهرام ستاد  ا

 

مطالب  تهيه و تدوين  

 درسي

 استاد رحيمي 

 پنجشنبه

 سازمان و مدیریت 

 ید ادهماستاد نو 

 

 مكاتب فلسفه

 ید ادهماستاد نو 

 

 کاربرد روش هاي تحقيق در آموزش

 صالح صدق پور

 

بررسي آموزش زبان در        

 ايران 

 استاد رحيمي 

 جمعه

 

 

 



 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده تربیت بدني به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 گروه  18تا    16 16تا    14 14تا    12 12تا    10 10تا  8  

 شنبه
دکتر صالح پور: سمينار  

 نفر ارشد   4گرايشدو  

دکتر کاشف: روش  

تحقيق در دو 

 نفر ارشد 21گرايش
  

  

دکتر کاشف: سمينار در  

نفر    4فيزيولوژی ورزش  

 ارشد 
 فيزيولوژی   

  

دکتر صالح پور: مقدئمه  

ای برارزيابي فعاليت بدني  

 نفر ارشد   10

 

دکتر هادی صمدی :  

 نفر    ۳سمينار ) ارشد(  

   شنبه

دکتر لطفي: يادگيری  

نفر    1۳حرکتي پيشرفته  

 کارشناسي ارشد 
  

لطفي: سمينار در    تردک

نفر    14کنترل حرکتي  

 کارشناسي ارشد 
 رفتار حرکتي  

 شنبه

دکتر عباس نظريان:  

نظارت و ارزيابي در  

سازمانهای ورزشي  

   1۳تعداد  

دکتر رحيمي زاده:  

سمينار در مديريت  

نفر  1۳استراتژيک ورزشي  

 ارشد 

  

دکتر رحيمي زاده: سمينار  

نفر  14در بازاريابي ورزشي  

 ارشد 
 يت ورزشي يرمد  

  
  

دکتر عباس نظريان  

استراتژيک  برنامه ريزی  

در بازاريابي ورزشي تعداد  

۳ 



  

 يکشنبه

دکتر صالح پور:  

  11فيزيولوژی ورزش  

 نفر کارشناسي 

دکتر کاشف: آماردر علوم  

 نفر ارشد 9زيستي   

دکتر شهيدی: سمينار دو  

 نفر ارشد   4گرايش  

بان خارجي  دکتر کاشف: ز

 نفر ارشد   19صصيتخ
    

 يکشنبه

 خانم بقائيان: 

    

 دکتر طهماسبي:  دکتر طهماسبي :

 رفتار حرکتي
رشد حرکتي  

 نفرکارشناسي 7
  27تعداد    زبان تخصصي کنترل حرکتي  

   14تعداد    

 يکشنبه

 دکترشهبازی: 

دکتر امير حسين منظمي  

:برنامه ريزی استراتژيک  

 10تعداد  

 :  هبازیدکترش

 مديريت ورزشي     

مديريت رفتار سازماني  

 کارشناسي نفر  9

مديريت روابط عمومي و بين  

 نفر ارشد 8الملل در ورزش  

    

    

دکتر امير حسين منظمي :    

 5بازاريابي جهاني تعداد  

    

   دوشنبه

دکتر صالح پور: ازمايشگاه  

نفر  2ملکولي  -سلولي

 را دکت
  

دکتر کاشف: فيزيولوژی  

نفر     2ورزشي پيشرفته  

 دکترا 
 فيزيولوژی   

 سه شنبه

دکتر صالح پور:  

نفر    8فيزيولوژی انسان  

 ارشد 

دکتر شهيدی: روش  

نفر    8شناسي تمرين  

 کارشناسي 
  

دکتر شهيدی: تغذيه و 

کنترل وزن در ورزشکاران  

 نفر ارشد 11
 فيزيولوژی   

 رفتار حرکتي       دکتر شهبازی:  سه شنبه



فعاليت رسانه ای در  

 نفر ارشد 10ورزش  

حيمي زاده: مديريت  ر ردکت

اوقات فراغت و ورزش های  

 نفر کارشناسي  28تفريحي  

       چهارشنبه

دکتر شهيدی: سازگاری  

نفر  2متابوليسمي در ورزش  

 دکترا 
    

     چهارشنبه

خانم بقائيان: مقدمات  

روانشناسي ورزشي  

 نفرکارشناسي 6
 مديريت ورزشي     

 



 دانشگاه  LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي عمران به صورت بر خط زمانبندي ارائه گروهجدول 

 گروه  18تا    16 16تا    14 14تا    12 12تا    10 10تا    8  روز/ساعت 

  شنبه

يک و  ژئوتکن مهندسي پي زمين شناسي  مقررات ملي  اقتصاد مهندسي  مهندسي پي 

 محمد علي ارجمند  ابولفضل سلطاني  نبي اله احمدی  محمد علي ارجمند  ارجمند محمد علي    بآ

تکنولوژی  عالي   

  بتن
 تحليل غير ارتجايي

 Iمقاومت مصالح  
 تکنولوژی  عالي بتن

 سازه زلزله 
 امير طريقت  موسي مظلوم  امير طريقت  

هوش محاسباتي   

(GIS) 

ه  تصميم گيری چند معيار

   مکاني
 (GISهوش محاسباتي )

 نقشه برداری 

 فرهاد حسينعلي فرهاد حسينعلي فرهاد حسينعلي 

  يکشنبه

ژئوتکنيک و   متره و برآورد  اصول مهندسي تونل  روسازی  مکانيک خاك  متره و برآورد  

 نبي اله احمدی  پور هاشمي  مصطفي آدرسي  علي نبي زاده نبي اله احمدی   آب

 
 رهای مهندسي عمران افزانرم   Iبتن  

رشته    -مقاومت مصالح

 معماری 
 Iبتن   تحليل دو

 سازه زلزله 
 امير طريقت  نيا محمد يکرنگ   محمدرضا مرتضوی  عباس حق الهي  امير طريقت  

برنامه نويسي   

 کامپيوتر 
 برنامه نويسي کامپيوتر  سه بعدی GIS سيستم های مبني بر وب نقشه برداری 

 نقشه برداری 
 عليرضا شريفي  فرهاد حسينعلي سعيد بهزادی  مسعود شيرازيان  شريفي   عليرضا 

  دوشنبه

ژئوتکنيک و   استاتيک  تکنولوژی بتن  مکانيک سياالت  مهندسي سيستم ها استاتيک  

 نبي اله احمدی  مصطفي آدرسي  حامد ارزاني  حامد ارزاني  نبي اله احمدی   آب

 Iفوالد   
 

 سازه های بلند 
 سازه زلزله   

 عباس حق اللهي اللهياس حق  بع 

 دوشنبه

سامانه تصميم يار  

  مکاني
 سنجش از راه دور حرارتي

سامانه اطالعات  

 نقشه برداری   مکاني

 سعيد بهزادی  عليرضا شريفي  سعيد بهزادی  

  سه شنبه

مهندسي پي   

 پيشرفته
ژئوتکنيک و   مهندسي پي پيشرفته ديناميک اجزا محدود  ديناميک خاك 

 آب
 محمد علي ارجمند  حامد ارزاني  حامد ارزاني  سعيد غفارپور جهرمي  محمد علي ارجمند  



 
 اصول مهندسي پل  تحليل خطر

طراحي سازه بر اساس  

 عملکرد 
 تحليل خطر Iتحليل سازه  

 سازه زلزله 
 محمد يکرنگ نيا  محمد رضا مرتضوی  موسي محمودی  محمد يکرنگ نيا  محمد يکرنگ نيا  

 فتوگرامتری  کاربرد سنجش از دور  برنامه نويسي کامپيوتر  ری بردانقشه   
 نقشه برداری  

 عباس ماليان  عباس ماليان  طبيب محمودی  مسعود شيرازيان  

  چهارشنبه

 
 رياضي مهندسي  راه سازی 

روش های اجرای گود و  

 سازه نگهبان 

مهندسي محيط  

 زيست
ژئوتکنيک و   راه سازی 

 آب
 مصطفي آدرسي  مجتبي کريمايي علي نبي زاده هنبي زادعلي   مصطفي آدرسي  

ديناميک سازه   

  پيشرفته
 اجزای محدود 

 سازه زلزله   

 اصغر اسکويي  ودی موسي محم  

تحليل محتوای   

 آموزش 
 تحليل محتوای آموزش  سنجش از راه دور  تحليل محتوای آموزش  تشخيص در الگو از تصاوير 

 نقشه برداری 
 علرضا شريفي عليرضا شريفي  طبيب محمودی  حمودی طبيب م علرضا شريفي 



 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي برق صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 20-19 19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13تا  12 12تا  11 11تا   10 10تا   9 9تا 8 روز/ساعت 

 شنبه

 گران(   فرامواد )د.
الکترومغناطيس پيشرفته  

 )د. گران( 

 )د. نادری(   1مدار      

)م. محمد    2مهندسي برق  مباني  

 شاروني( 

    

 مباحث ويژه )د. مطيع( 
کنترل توان راکتيو )د.  

 کرباليي( 
 مباحث ويژه )د. مطيع( 

درس مدارهای مجتمع  

 پرتراکم )د. مقامي( 
  

د.  های قدرت )برداری از سيستم بهره 

 زنگنه(

)د.    1رسانا  های نيمافزاره 

 اميرمزلقاني( 
 )د. اميرمزلقاني(   1الکترونيک    

   )م. کرمي(   ۳الکترونيک    
)د.   2سيستم ديجيتال  

 باقری( 

مباحث ويژه در مخابرات )د.  

 تفضلي(

   فيزيک الکترونيک )د. عليايي( 
 د. داوری( )  2الکترونيک قدرت  

 باقری(   ری )د.رمزنگا

 يكشنبه

 )د. هاشمي(   1ريز موج   فرامواد )د. گران( 
الکترومغناطيس )د.  

 مهديان دهکردی( 

  

 فيلتر و سنتز )د. گران(

  
های انرژی  تحليل سيستم

 )د. زنگنه(  1الکتريکي  

درس مدارهای مجتمع  

 پرتراکم )د. مقامي( 

کنترل خطي )د. مهديان  

 دهکردی( 

.  )د  2مباني مهندسي برق  

 يزداني( 
    

)م.    1های ديجيتال  سيستم

 چشمفر( 

کنترل توان راکتيو )د.  

 کرباليي( 
      

ماشين مخصوص )د.  

 نادری( 

کنترل غيرخطي )د.  

 واثق( 
      



  
های تحليل سيستم

 )د. يزداني(   1انرژی  
      

    

)د.    2رسانا  های نيمافزاره 

 اميرمزلقاني( 
      

      

 های مخابراتي )د. بد(سيستم الکترومغناطيس )د. ميرهادی(  کنترل فازی )د. نکوکار( 

  

)د.    1رسانا  های نيمافزاره 

 اميرمزلقاني( 

مباحث ويژه در مخابرات )د.  

 تفضلي(
 های مخابراتي )د. اکبری( سيستم

)د.   2سيستم ديجيتال  

 باقری( 
   د. داوری( )  2الکترونيک قدرت  

فيزيک الکترونيک )د.  

 عليايي(
   رمزنگاری )د. باقری( 

   فيلتر و سنتز )د. گران(   )د. هاشمي(   1ريز موج  

 دوشنبه

الکترومغناطيس )د.  

 مهديان دهکردی( 

کنترل ديجيتال )د.  

 مهديان دهکردی( 

الکترومغناطيس پيشرفته  

 )د. گران( 

 )د. رفان(  2الکترونيک   کنترل غيرخطي )د. واثق( 

    

)د.    2رسانا  های نيمافزاره 

 اميرمزلقاني( 
 )د. مقامي(   2الکترونيک   )د. نادری(   1مدار  

های قدرت )د.  برداری از سيستم بهره 

 زنگنه(

)م.    1های ديجيتال  سيستم

 چشمفر( 

)د.    2ماشين الکتريکي  

 شيری( 
    

  
ها  ها و سيستم سيگنال 

 )د. واثق( 
    

     )د. داوری(   2شين  ام  

     کنترل فازی )د. نکوکار(   

     الکترونيک صنعتي )د. مطيع(          



              

 های مخابراتي )د. بد(سيستم

  

 های مخابراتي )د. اکبری( سيستم

)م. محمد    2مهندسي برق  مباني  

 شاروني( 

  

آشنايي با  

 سي برق مهند 
 مدار مخابراتي )د. سليماني( 

 شنبه  سه

 )د. قندهاری( 
کنترل خطي )د. مهديان  

 دهکردی( 

کنترل ديجيتال )د.  

 مهديان دهکردی( 

    

 الکترومغناطيس )د. ميرهادی( 

های انرژی  تحليل سيستم

 )د. زنگنه(  1الکتريکي  
  

ها  ها و سيستم سيگنال 

 )د. واثق( 

)د.    2مباني مهندسي برق  

 يزداني( 
 مدار مخابراتي )د. سليماني( 

    
های تحليل سيستم

 )د. يزداني(   1انرژی  
    

    

       فيلتر و سنتز )د. گران(        

 چهارشنبه 

)م.    2مدار الکتريکي  

 محمد شاروني( 
                

    
)د.    2الکتريکي  مدار  

 يزداني( 

                     پنجشنبه
های انرژی  تحليل سيستم

 )د. زنگنه(  1الکتريکي  

 جمعه

    

            
های قدرت )د.  برداری از سيستم بهره 

 زنگنه(
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روز/س 

 اعت 

8-

8:

30 

8:3

0-9 

9-

9:

30 

9:3

0-

10 

10-

10:

30 

10:30

-11 

11-

11:

30 

11:3

0-

12 

12-

12:

30 

12:3

0-

13 

13-

13:

30 

14-

13:

30 

14-

14:

30 

14:3

0-15 

15-

15:

30 

15:3

0-16 

16-

16:

30 

16:3

0-

17 

17-

17:

30 

17:3

0-18 

18-

18:

30 

18:3

0-19 

19-

19:

30 

19:3

0-20 

 شنبه

 کامپوزيت )د. آشنا( 

 

 

) د. علي    2تهويه مطبوع

 گودرز( 

   

ناميک گازهای  يد

پيشرفته ) د. علي 

 گودرز( 

رباتيک  

 ارشد)د.رحماني( 
 )د. ميرمحمدی(   2ترمو 

ديناميک خودرو  

 )د.سعيدی( 
 رحماني( کنترل )د.   سيستمهای تعليق )د.سعيدی( 

اليه های مرزی )د.  

 ورمزيار( 
 

)د.    1طراحي اجزا  

 ارباب تفتي(

 ديناميک )د. سعيدی( 

 )د.ورمزيار(   2سياالت  

            )د.ورمزيار(   1سياالت    

   
ارتعاشات سيستمهای پيوسته )د. شاه  

 قلي(
      )د. آشنا(   1نقشه کشي صنعتي     

يكشن 

 به

  
    

ديناميک گازهای  

پيشرفته ) د. علي 

 گودرز( 

    
 

     کامپوزيت )د. آشنا(     

  ديناميک ماشين

 )د. آشنا( 
   )د.ورمزيار(   1سياالت  

) د.    2تهويه مطبوع

 علي گودرز(

رباتيک  

 ارشد)د.رحماني( 
    

ارتعاشات مکانيکي)  

 د. شاه قلي(

ارتعاشات  

مکانيکي)د.سعيدی 

) 

ارتعاشات سيستمهای پيوسته )د. شاه  

 قلي(
        کنترل )د. رحماني(    



اليه های مرزی )د.  

 ورمزيار( 

ديناميک خودرو  

 )د.سعيدی( 

دوشن

 به

     آزهيدروليک)د. حمزه لو(    هيدروليک)د. حمزه لو(  

                  

        )د.کازروني( ديناميک  
سيستمهای اندازه گيری )د.  

 پناهي زاده( 
     

    
ماشين افزار انيور سال  

 )د.فالح( 1
            

             ( )د.ورمزيار  2سياالت      

-سه

 شنبه

 اتوماسيون)د. حمزه لو( 

 

 استاتيک) د. رفاهي( 

   

محاسبات عددی  

 )د.رفاهي(
 

   

   )د.فالح(   1مقاومت  

 
)د. ارباب    1طراحي اجزا  

 تفتي(
  

 
   )د. حمزه لو(   1مقاومت  

 رباتيک کارشناسي )د.رحماني(  سيستمهای تعليق )د.سعيدی( 

ديناميک ماشين  

 )د. آشنا( 
       

 1رياضيات پيشرفته  

 )د.فالح( 
       

ماشين افزار انيور  

 )د.فالح( 1سال  

 

ارتعاشات مکانيکي)  

 د. شاه قلي(

    
ديناميک خودرو  

 )د.سعيدی( 
ارتعاشات          

مکانيکي)د.سعيدی 

) 

     
آناليز شکل دهي )د. پناهي  

 زاده( 
  )د.پناهي زاده(   1مقاومت  

چهار 

 شنبه
 اتوماسيون)د. حمزه لو( 

 استاتيک) د. رفاهي( 
   

محاسبات عددی  

 )د.رفاهي(
 )د. ميرمحمدی(   2ترمو   

 )د.فالح(   1مقاومت  



     برنامه ريزی توليد)د. کازروني(  

)د. حمزه    1مقاومت  

 لو( 
       

 1رياضيات پيشرفته  

 )د.فالح( 

پنجش

 نبه
                  

                جمعه

 



 

 دانشگاه  LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي کامپیوتر به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 
 



 



 



 

 



 

 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)ايه به صورت بر خط هاي درسي دانشكده علوم پجدول زمانبندي ارائه گروه

 16-18 14-16 13-14 11-12:30 10-11 8-10 روز/ساعت 

 دافانن  -لیزر پیشرفته   شنبه

 

 خادمي   - اپتیک پیشرفته    

 نیک عمل  –ترمودينامیک  

 

 

 ندافان –اپتیک   يكشنبه

 رضايي  -  1فیزيک  

 - ندسي  آمار و احتمال مه مجیدي –بلورشناسي پ  

 مسگراني

میرزايي، - رياضي در شیمي

 قرباني

 نیک عمل  –آماري پیشرفته  

 - آمار و احتمال مهندسي  

 مسگراني

میرزايي، –شیمي فیزيک پ  

 بهشتیان

 ندافان   –  1فیزيک  

 خادمي  -  1فیزيک  

 میرزايي  -  1شیمي فیزيک

 رضايي  -فیزيک مدرن  

 صباغان  –  1شیمي آلي  

 

ديلمي   –  1فیزيک   دوشنبه 

(141207203) 

 صباغان  -   3شیمي آلي  

ديلمي   –  1فیزيک  

(141207001) 

 قلخاني  -شیمي عمومي  

ديلمي   –  1فیزيک  

(141207205 ) 

 کرمي  -شیمي تجزيه  

 

 کرمي  -فناوري اطالعات  

 نیک عمل  –ترمودينامیک  

 نیكونژاد   –  1فیزيک  

 بهشتیان  -  2شیمي فیزيک

 

  شنبه سه

 

 مجیدي -  1آز فیزيک 

 انصباغ  - زبان تخصصي 

 مجیدي -  1آز فیزيک 

 رشیدي  -  2رياضي فیزيک  

   

  چهارشنبه 

 

    

 نیكونژاد  -  1فیزيک  

 

  شنبهپنج

 

     

  جمعه

 

     

 

 



 

 

 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 ساعت اجرا  روز اجرا  اد نام است نام درس  رديف 
 دکتر هاشمي  2آشنايي با معماري اسالمي   1

 15الي13 سه شنبه 
 دکتر مهدي نژاد  2آشنايي با معماري اسالمي   2

 دکتر نقره کار  2معماري اسالمي  آشنايي با  3

 مهندس قنبري مطلق  2آشنايي با معماري معاصر   4

 15الي13 شنبه خانم مهندس سادات  1ساختمان  5
 17الي15 شنبه دکتر رهايي  سیستم هاي ساختماني  6
 خانم دکتر ارباب  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي  7

 15الي13 يكشنبه
 دکتر طاهرطلوع سازه هاي فلزي مقاومت مصالح و  8

 دکتر مرتضوي  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي  9

 ي دکتر نبي اله احمد  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي  10

 خانم دکتر پورناصري  تنظیم شرايط محیطي  11

 مهندس میكايیل  تنظیم شرايط محیطي  12 12الي10 چهارشنبه 

 مهندس کفايي  تنظیم شرايط محیطي  13

 10الي8 دوشنبه خانم دکتر آزاد  مصالح ساختماني  14
 15الي13 چهارشنبه  دکتر عطا صادقي نژاد  ايستايي 15
 19الي17 چهارشنبه  اکبر عظمتي دکتر علي  طراحي فني  16
 دکتر هاشمي  مباني نظري معماري  17

 دکتر نقره کار  مباني نظري معماري  18 10الي8 يكشنبه

 خانم دکتر آزاد  مباني نظري معماري  19

 10الي 8 سه شنبه  مهندس کفايي  آشنايي با مرمت ابنیه  20



 دکتر مهدي نژاد  آشنايي با مرمت ابنیه  21

 خانم دکتر آزاد  ي با مرمت ابنیه آشناي 22

 10الي 8 دوشنبه خانم دکتر کثیري  آشنايي با هنرهاي جديد 23
 15الي13 دوشنبه خانم دکتر کثیري  2هنرهاي بصري  تجزيه و تحلیل  24
 10الي8 سه شنبه  خانم دکتر کثیري  رنگ و ترکیب بندي در هنرهاي تجسمي 25
 17الي15 ه شنبه س خانم دکتر کثیري  مباني تبلیغات  26
 10الي 8 دوشنبه خانم دکتر کثیري  1آشنايي با هنر در تاريخ  27
 رضايي مهندس  متره و برآورد  28

 15الي13 شنبه
 دکتر علیمرداني  متره و برآورد  29

 15الي13 شنبه استاد عارفي  2چاپ هاي صنعتي  30
 10الي8 يكشنبه خانم دکتر شاپوريان  رسانه هاي نوين بصري  31
 12الي10 سه شنبه  استاد صادق زاده  هنر کتاب آرايي در آسیاي میانه  32
 17الي15 شنبه دکتر اسالم کرمي  مباني برنامه ريزي شهري  33
 12الي10 شنبه دکتر علیمرداني  انديشه ها و نظرات طراحي شهري 34
 12الي10 شنبه دکتر علیمرداني  مباني طراحي شبكه هاي حمل و نقل 35
 12الي10 شنبه دکتر رزاقي  صصي زبان تخ 36
 17الي15 شنبه دکتر رزاقي  منظر شهري  37
 12الي10 سه شنبه  قنبران دکتر  روش تحقیق  38
 10الي8 چهارشنبه  دکتر شرقي  زبان تخصصي  39
 10الي8 سه شنبه  خانم دکتر فاضلي  گیاه شناسي کاربردي  40
 12الي10 سه شنبه  خانم دکتر خطايي  روش تحقیق  41
 10الي8 چهارشنبه  دکتر طهماسبي پور  ان و محیط انس  42
 15الي13 چهارشنبه  دکتر هاشمي  حقوق معماري  43
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 عنوان درس 
تعداد 
 واحد

تعداد 
 روز ارایه  استاد  دانشجو 

 LMSساعت مطلوب    ه  ساعت ارای

ن شناسي زيست محيطي     ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ شنبه  ساكي زاده محمد  ۳ ۳ زمي 

   ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ شنبه  ولي الهي جالل  ۴ ۳ كاربردكامپيوتردرمحيطزيست 

ن  ۱۷ ۲ يراق و اتصال حسي     ۱۰:۰۰-۰۹:۰۰ شنبه  كشاورز امي 

زيست شناسي زيست  
 محيطي 

 10-8نبه  دوش ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ شنبه  فاضلي فائزه  ۴ ۳

   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ شنبه  عبدل زاده حميده  ۱۹ ۳ مكانيك چوب 

ي پانته آ  ۶ ۲ فناوري چسب 
   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ شنبه  عمرانن

 20-18شنبه   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ شنبه  عابدي امي   ۲۵ ۲ اقتصاد توليد 

ي 
ي و برق 

ن  ۲۶ ۲ ابزارهاي دست     ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  رنگاور حسي 

   ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ به شن پرويزي رسوش  ۲۰ ۳ علم مواد 

   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  شايگان اسحاق  ۳ ۲ ميكروبيولوژي عمومي 

ي آيسونا  ۶ ۲ فراورده هاي مهندسي شده     ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  طالني

 16-14سه شنبه   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  عبدل زاده حميده  ۱۸ ۳ اصول طراحي 



ي پانته آ  ۱۶ ۲ طراحي دكوراسيون اداري 
   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  عمرانن

ي 
 
ي و برق

ن  ۱۸ ۲ ابزارهاي دست     ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ شنبه  رنگاور حسي 

ضا  ۵ ۳ شيمي محيط زيست     ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ شنبه  ذاكري علي 

ي 
 ۱۶:۳۰-۱۵:۳۰ شنبه  عبدل زاده حميده  ۳۰ ۲ ۱رسم فتن

 17-16شنبه  

ن  ۱۹ ۲ روكش و روكش كاري     ۱۶:۳۰-۱۵:۳۰ شنبه  رنگاور حسي 

   ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ به شن پرويزي رسوش  ۲۳ ۳ علم مواد 

 20تا   17سه شنبه ها  ۱۹:۰۰-۱۷:۳۰ شنبه  فاطمي سيد محمود  ۹ ۳ شناسي و آزمايشگاه بلور 

يكي مواد 
ن  20- 18یک شنبه   ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ يك شنبه  عابدي امي   ۳۱ ۳ ۱متالورژي في 

ي  
هيدرولوژي آبهاي زيرزميتن

ي آنها
 

 وآلودگ
   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ يك شنبه  ولي الهي جالل  ۵ ۲

ي   پانل ي محمد ۶ ۲ هاي ساندويچ 
   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ يك شنبه  غفرانن

ي آبهاي سطچي  
 

آلودگ
ي 
 وزيرزميتن

   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ يك شنبه  ساكي زاده محمد  ۴ ۲

ضا  ۵ ۳ شيمي محيط زيست     ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ يك شنبه  ذاكري علي 

يك مواد  ن    ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ يك شنبه  جعفري حسن  ۳۱ ۳ شيمي في 

ي پان  ۲۲ ۳ شيمي چوب 
   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ يك شنبه  ته آ عمرانن

 ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ يك شنبه  عابدي امي   ۳۳ ۲ اقتصاد توليد 
همزمان با    20تا 18شنبه  

۲۰۱۳۰۸۳ _۰۳ 

   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ يك شنبه  ساكي زاده محمد  ۳ ۲ آمار



   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ يك شنبه  فاضلي فائزه  ۳ ۲ بيو تكنولوژي محيط زيست 

ي پانته آ  ۲۳ ۳ شيمي چوب 
   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ به يك شن عمرانن

   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ يك شنبه  ولي الهي جالل  ۵ ۲ زبان عمومي 

زيست شناسي زيست  
 محيطي 

   ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ دو شنبه  فاضلي فائزه  ۴ ۳

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ دو شنبه  ولي الهي جالل  ۴ ۳ كاربردكامپيوتردرمحيطزيست 
  

   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ دو شنبه  فاضلي فائزه  ۴ ۲ زيست شناسي عمومي 

ي محمد ۲۸ ۲ خت منابع طبيعي شنا 
   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ دو شنبه  غفرانن

يك چوب  ن ي پانته آ  ۲۵ ۳ في 
   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ دو شنبه  عمرانن

ن دستگاهي   15-13دوشنبه   ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ دو شنبه  خليلي سعيد  ۴ ۲ آنالي 

ن شناسي زيست محيطي     ۱۶:۰۰-۱۴:۳۰ دو شنبه  ساكي زاده محمد  ۳ ۳ زمي 

   ۱۶:۰۰-۱۴:۳۰ دو شنبه  رسوش  پرويزي  ۲۰ ۳ علم مواد 

ي 
ي آيسونا  ۱۹ ۳ چوب خشك كتن    ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰ دو شنبه  طالني

يك چوب  ن ي پانته آ  ۲۱ ۳ في 
   ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰ دو شنبه  عمرانن

   ۱۸:۰۰-۱۶:۳۰ دو شنبه  پرويزي رسوش  ۲۳ ۳ علم مواد 

ن دستگاهي     ۱۸:۳۰-۱۶:۳۰ شنبه دو  خليلي سعيد  ۴ ۲ آنالي 

فته  12-10سه شنبه   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ سه شنبه  جعفري حسن  ۶ ۲ مواد  ترموديناميك پيشر



 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ سه شنبه  عبدل زاده حميده  ۱۸ ۳ اصول طراحي 
این درس عمل است و در صورت امکان  

 اجرا م شود باید بررس گردد 

 20تا   17سه شنبه   ۱۱:۳۰-۰۹:۳۰ شنبه سه  فاطمي سيد محمود  ۱۰ ۳ بلور شناسي و آزمايشگاه 

ي   تئوري اسماعيلي سيدمهدي  ۶ ۳ نابجاني    ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ سه شنبه  مي 

ل كيفيت محصول  ي آيسونا  ۲۴ ۲ كني     ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ سه شنبه  طالني

   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ سه شنبه  عبدل زاده حميده  ۱۹ ۲ طراحي مهندسي مبلمان

 ۱۲:۰۰-۱۱:۳۰ سه شنبه  سيد محمود فاطمي   ۹ ۳ بلور شناسي و آزمايشگاه 
 20تا   17سه شنبه  

يكي مواد 
ن  20-18سه شنبه   ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ سه شنبه  عابدي امي   ۳۱ ۳ ۱متالورژي في 

ل كيفيت محصول  ي آيسونا  ۲۱ ۲ كني     ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ سه شنبه  طالني

ي 
 ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ سه شنبه  عبدل زاده حميده  ۳۰ ۲ ۱رسم فتن

  

 19تا   17چهار شنبه  ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ سه شنبه  فاطمي سيد محمود  ۷ ۲ شكل دهي گرم 

   ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ سه شنبه  نامي بهرام  ۱۳ ۳ علم مواد 

ي آيسونا  ۲ ۲ اقتصاد توليد     ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰ سه شنبه  طالني

اسماعيلي سيدمهدي  ۱۱ ۳ متالورژي   15.5-13.5سه شنبه   ۱۸:۳۰-۱۵:۳۰ سه شنبه  مي 

   ۱۸:۳۰-۱۵:۳۰ سه شنبه  پناهي زاده ولي اله  ۴۵ ۳ ۱مقاومت مصالح 

ي    خطاهاي اندازه گي 
 درتحقيق مو 

 18-17سه شنبه   ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰ سه شنبه  عابدي امي   ۷ ۱

يك مواد  ن  12- 10چهارشنبه  ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ چهار شنبه  جعفري حسن  ۳۱ ۳ شيمي في 



   ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ چهار شنبه  پرويزي رسوش  ۸ ۲ كامپوزيت ها 

ي  
ي با تاريخچه و مبانن آشناني
 مهندسي مواد و متالورژي 

اسماعيلي  ۳۰ ۲    ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ چهار شنبه  سيدمهدي مي 

ي  اسماعيلي سيدمهدي  ۶ ۳ تئوري نابجاني  17- 15.5چهارشنبه  ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ چهار شنبه  مي 

   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ چهار شنبه  پرويزي رسوش  ۳۲ ۲ مكانيك مواد 

فته   مطالعه  روشهاي پيشر
 مواد

   ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ چهار شنبه  نامي بهرام  ۸ ۲

   ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ چهار شنبه  نامي بهرام  ۱۳ ۳ علم مواد 

 ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰ چهار شنبه  عابدي امي   ۶ ۲ نفوذ در جامدات 
 20-18چهار شنبه 

 30 2 شيمي عمومي 
 ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ شنبه  خليلي سعيد 

 12-10یکشنبه 

 31 3 1شيمي عمومي 
 ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ سه شنبه  خليلي سعيد 

 12-10دوشنبه  

 31 3 2شيمي عمومي 
 ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ چهار شنبه  خليلي سعيد 

  

 

 

 


