
http://88.135.36.188/yaghinpour1/ آلبهحوذي يميي پَر **10:00 - 08:00چْبرشٌبِ  هحوذ 138809999
بررسي سيستن ّبي 

(2)لذرت

http://88.135.36.188/abbasgholiha2/
 08:15چْبرشٌبِ  (عببسملي ّب )

 -09:30** 
عببسملي ّب حويذ 118901599 2تحليل سبزُ ّب

http://88.135.36.188/abbasgholiha2/
 08:15چْبرشٌبِ  (عببسملي ّب )

 -09:30** 
عببسملي ّب حويذ 118901599 1تحليل سبزُ ّب

http://88.135.36.188/moradi3/
 - 09:00چْبرشٌبِ  (هرادي)

10:15** 
هرادي هرين 169400399

هکبتببت تجبري ٍ گسارش 

ًَيسي

http://88.135.36.188/ahmadian1/
 - 09:00چْبرشٌبِ  (احوذيبى)

10:30** 
احوذيبى اهير 139100599

تجسيِ ٍ تحليل سيگٌبلْب 

ٍ سيستوْب

http://88.135.36.188/barin2/
 - 09:00چْبرشٌبِ  (بريي)

13:00** 
بريي هحوذ 179101199

کبرگبُ ارتببط تصَيري 

طراحي پَستر ٍ بستِ )3

(بٌذي

http://88.135.36.188/hafezi6/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

10:00 - 11:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 زببى تخصصي

http://88.135.36.188/yaghinpour2/ آلبهحوذي يميي پَر **12:00 - 10:00چْبرشٌبِ  هحوذ 138809999 عبيك ّب ٍ فشبر لَي

http://88.135.36.188/ahmadian2/ احوذيبى **12:00 - 10:30چْبرشٌبِ  اهير 139100599 سيستن ّبي کٌترل خطي

http://88.135.36.188/heydari1/ حيذري ًصاد **11:45 - 10:45چْبرشٌبِ  هحسي 169400199 کٌترل کيفيت اهبري

http://88.135.36.188/chitsazha1/
 -11:00چْبرشٌبِ  (چيت سبزّب)

 12:30** 
چيت سبزّب هحوذهْذي 179101499 طراحي- طبيعت - اًسبى 

http://88.135.36.188/hafezi7/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

11:10 - 12:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 1شئَدزي 

http://88.135.36.188/hafezi7/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

11:10 - 12:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001

ًمشِ برداري شئَدتيک ٍ 

تحليل شبکِ ّبي کٌترل

http://88.135.36.188/hafezi7/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

11:10 - 12:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 هببًي شئَدزي

http://88.135.36.188/hafezi7/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

11:10 - 12:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001

ًمشِ برداري شئَدتيک ٍ 

عوليبت

http://88.135.36.188/heydari2/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00چْبرشٌبِ  هحسي 169400199 2تحميك در عوليبت 

http://88.135.36.188/ahmadian3/ احوذيبى **13:00 - 12:00چْبرشٌبِ  اهير 139100599 آز هببًي برق

http://88.135.36.188/ahmadian3/ احوذيبى **13:00 - 12:00چْبرشٌبِ  اهير 139100599 هببًي هٌْذسي برق

http://88.135.36.188/heydari2/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00چْبرشٌبِ  هحسي 169400199 هذيريت ٍ کٌترل پرٍشُ

http://88.135.36.188/yaghinpour3/ آلبهحوذي يميي پَر **13:30 - 12:00چْبرشٌبِ  هحوذ 138809999 (2)هبشيٌْبي الکتريکي

.بِ زٍدي اعالم هي شَد
 - 12:10چْبرشٌبِ  (شْسَاري)

13:10** . 
شْسَاري هحوذ 1298003

شئَدزي هبَّارُ اي ٍ 

عوليبت

نام خانوادگی

استاد
URLکد استادنام درس لینک ورود به ادوب کانکت

نام

استاد
برنامه زمانی



.بِ زٍدي اعالم هي شَد
 - 12:10چْبرشٌبِ  (شْسَاري)

13:10** . 
شْسَاري هحوذ 1298003 شئَدزي هبَّارُ اي

http://88.135.36.188/ahmadian4/ احوذيبى **13:45 - 13:00چْبرشٌبِ  اهير 139100599
الکتريسيتِ ٍ )2فيسيک 

(هغٌبطيس

http://88.135.36.188/ahmadian4/ احوذيبى **13:45 - 13:00چْبرشٌبِ  اهير 139100599 2آز فيسيک 

http://88.135.36.188/moradi4/
 - 13:00چْبرشٌبِ  (هرادي)

14:15** 
هرادي هرين 169400399 پَل ٍ ارز ٍ ببًکذاري

http://88.135.36.188/hafezi8/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

13:30 - 14:30** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 کبداستر

.بِ زٍدي اعالم هي شَد
 - 13:30چْبرشٌبِ  (شْسَاري)

14:30** . 
شْسَاري هحوذ 1298003

ًمشِ برداري سبختوبًي ٍ 

ثبتي ٍ عوليبت

http://88.135.36.188/hafezi8/
چْبرشٌبِ  (حبفظي بختيبري)

13:30 - 14:30** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 1عوليبت شئَدزي 

http://88.135.36.188/najjari1/ ًجبري الوَتي **15:00 - 14:00چْبرشٌبِ  احوذ 148901799 پبيگبُ دادُ ّب

http://88.135.36.188/akasirangi/
 - 14:00چْبرشٌبِ  (0ًبهعلَم)

16:30** 
0ًبهعلَم - 00099 عکبسي رًگي

http://88.135.36.188/yaghinpour7/ آلبهحوذي يميي پَر **16:30 - 14:00چْبرشٌبِ  هحوذ 138809999
آزهبيشگبُ هبشيٌْبي 

الکتريکي

http://88.135.36.188/akasirangi/ 0ًبهعلَم **16:30 - 14:00چْبرشٌبِ  - 00099 1عکبسي تخصصي  

http://88.135.36.188/najjari2/ ًجبري الوَتي **15:50 - 15:00چْبرشٌبِ  احوذ 148901799 آزهبيشگبُ پبيگبُ دادُ

http://88.135.36.188/farahmandi1/ فرّوٌذي همذم **16:00 - 15:00چْبرشٌبِ  غالهرضب 119901 اصَل هٌْذسي ترافيک

http://88.135.36.188/najafifard6/
 - 15:00چْبرشٌبِ  (ًجفي فرد)

16:15** 
ًجفي فرد هصگبى 169610199 (2)بْبيببي 

http://88.135.36.188/noori2/
 - 15:00چْبرشٌبِ  (ًَري)

16:30** . 
ًَري زّرا 139301499

برًبهِ ريسي ٍ کٌترل 

(1)تَليذ ٍ هَجَديْب 

http://88.135.36.188/taheri1/
چْبرشٌبِ  (طبّري لسٍيٌي)

15:00 - 16:30** 
طبّري لسٍيٌي هحسي 139105899

تکٌَلَشي ٍ ببزرسي 

جَش ٍ کبرگبُ

http://88.135.36.188/noori2/
 - 15:00چْبرشٌبِ  (ًَري)

16:30** . 
ًَري زّرا 139301499

اصَل هذيريت ٍ تئَري 

سبزهبى

http://88.135.36.188/farahmandi2/ فرّوٌذي همذم **17:00 - 16:00چْبرشٌبِ  غالهرضب 119901 هٌْذسي ترابري

http://88.135.36.188/mahjoob3/
 - 16:00چْبرشٌبِ  (هحجَة)

17:00** 
هحجَة حبهذ 119500299 تحميمبت هحلي

http://88.135.36.188/najjari3/ ًجبري الوَتي . **17:30 - 16:00چْبرشٌبِ  احوذ 148901799 سيستن ّبي عبهل

http://88.135.36.188/najjari3/ ًجبري الوَتي . **17:30 - 16:00چْبرشٌبِ  احوذ 148901799 اصَل طراحي کبهپبيلر

http://88.135.36.188/najafifard7/ ًجفي فرد . **17:45 - 16:15چْبرشٌبِ  هصگبى 169610199 حمَق تجبرت

http://88.135.36.188/taheri2/
چْبرشٌبِ  (طبّري لسٍيٌي)

16:30 - 17:30** 
طبّري لسٍيٌي هحسي 139105899 تبسيسبت هکبًيکي ٍ برلي

http://88.135.36.188/mahjoob4/
 - 17:00چْبرشٌبِ  (هحجَة)

18:00** . 
هحجَة حبهذ 119500299 هٌْذسي هحيط زيست



http://88.135.36.188/mahjoob4/
 - 17:00چْبرشٌبِ  (هحجَة)

18:00** 
هحجَة حبهذ 119500299 اصَل هٌْذسي تًَل



 



 


