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

 عنوان درس
تعداد 
 واحد

تعداد 
 روز ارایه استاد  دانشجو

 LMSساعت مطلوب   ساعت ارایه 

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

   ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ شنبه الهي جاللولي  ۴ ۳ كاربردكامپيوتردرمحيطزيست

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

زيست شناسي زيست 
 محيطي 

 10-8دوشنبه  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 شنبه پرويزي رسوش ۲۰ ۳ علم مواد

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

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

 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 شنبه پرويزي رسوش ۲۳ ۳ علم مواد

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

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  ي محمد ۶ ۲ پانل 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 پانته آ ۲۲ ۳ شيمي چوب
   ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ يك شنبه 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 يك شنبه عمرانن

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

شناسي زيست 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 شناخت منابع طبيعي 
   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 پرويزي رسوش 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 دو شنبه خليلي سعيد ۴ ۲ آنالي 



فته مواد  12-10سه شنبه  ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ سه شنبه جعفري حسن ۶ ۲ 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 سه شنبه فاطمي سيد محمود ۱۰ ۳ بلور شناسي و آزمايشگاه

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

ل كيفيت ي آيسونا ۲۴ ۲ محصول 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 فاطمي سيد محمود ۹ ۳ بلور شناسي و آزمايشگاه
 20تا  17سه شنبه 

يكي مواد  ن  20-18شنبه سه  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 توليداقتصاد     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 سيدمهدي ۳۰ ۲    ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ چهار شنبه 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 امي  عابدي  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

  

 


