
 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 نام استاد نام درس رديف
 دکتر هاشمي 2آشنايي با معماري اسالمي  1

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

 دکتر نقره کار 2اسالمي آشنايي با معماري  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 مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي 8

 دکتر مرتضوي مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي 9

 دکتر نبي اله احمدي 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 دکتر علي اکبر عظمتي طراحي فني 16
 دکتر هاشمي مباني نظري معماري 17

 دکتر نقره کار مباني نظري معماري 18 10الي8 يكشنبه

 دکتر آزادخانم  مباني نظري معماري 19

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

 دکتر مهدي نژاد آشنايي با مرمت ابنیه 21



 خانم دکتر آزاد آشنايي با مرمت ابنیه 22

 10الي 8 دوشنبه خانم دکتر کثیري آشنايي با هنرهاي جديد 23
 15الي13 دوشنبه خانم دکتر کثیري 2تجزيه و تحلیل هنرهاي بصري  24
 10الي8 سه شنبه خانم دکتر کثیري رنگ و ترکیب بندي در هنرهاي تجسمي 25
 17الي15 سه شنبه خانم دکتر کثیري مباني تبلیغات 26
 10الي 8 دوشنبه خانم دکتر کثیري 1آشنايي با هنر در تاريخ  27
 مهندس رضايي 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 نظرات طراحي شهري انديشه ها و 34
 12الي10 شنبه دکتر علیمرداني مباني طراحي شبكه هاي حمل و نقل 35
 12الي10 شنبه دکتر رزاقي زبان تخصصي 36
 17الي15 شنبه دکتر رزاقي منظر شهري 37
 12الي10 سه شنبه دکتر قنبران 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 انسان و محیط 42
 15الي13 چهارشنبه دکتر هاشمي حقوق معماري 43

 



 


