
http://88.135.36.188/mirzaaghaei1/ هيرزا آلبيي چبيجبى **09:30 - 08:00دٍضٌبِ  هعصَهِ آهبر ٍ احتوبالت 8556005 991

http://88.135.36.188/jelokhani1/ جلَخبًي ًيبرکي **09:30 - 08:15دٍضٌبِ  فبعوِ ريبضي پيص داًطگبّي 1000 991

http://88.135.36.188/najafifard1/ ًجفي فرد **10:30 - 09:00دٍضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى (1)حسببذاري هيبًِ  8558010 991

http://88.135.36.188/najafifard1/ ًجفي فرد **10:30 - 09:00دٍضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى حسببذاري هيبًِ 855601 991

http://88.135.36.188/mirzaaghaei2/ هيرزا آلبيي چبيجبى **11:00 - 09:30دٍضٌبِ  هعصَهِ 2ريبضي عوَهي 4328 991

http://88.135.36.188/jelokhani2/ جلَخبًي ًيبرکي **11:00 - 09:30دٍضٌبِ  فبعوِ هعبدالت ديفراًسيل 4329 991

http://88.135.36.188/najafifard2/ ًجفي فرد **12:00 - 11:00دٍضٌبِ  هصگبى اهَر هبلي بيي الوللي 8556018 991

http://88.135.36.188/jelokhani3/ جلَخبًي ًيبرکي **12:15 - 11:00دٍضٌبِ  فبعوِ هحبسببت عذدي 43222 991

http://88.135.36.188/mirzaaghaei3/ هيرزا آلبيي چبيجبى **12:15 - 11:00دٍضٌبِ  هعصَهِ آهبر ٍ احتوبالت هٌْذسي 43216 991

http://88.135.36.188/mirzaaghaei4/
 - 12:15دٍضٌبِ  (هيرزا آلبيي چبيجبى)

13:30** 
هيرزا آلبيي چبيجبى هعصَهِ 1ريبضي عوَهي 4323 991

http://88.135.36.188/jelokhani5/ جلَخبًي ًيبرکي **13:30 - 12:30دٍضٌبِ  فبعوِ 2ريبضي عوَهي  210001 991

http://88.135.36.188/akhoondi1/ آخًَذي **14:00 - 12:30دٍضٌبِ  هْذي فيسيک پيص داًطگبّي 1001 991

http://88.135.36.188/akbari1/ اکبري **14:15 - 13:00دٍضٌبِ  (اکبري) ضْرام برًبهِ ريسي ٍ تَسعِ 8556006 991

http://88.135.36.188/hoseini1/ حسيٌي **14:30 - 13:00دٍضٌبِ  سويرا سبدات (2تربيت بذًي ) 1ٍرزش  100010 991

http://88.135.36.188/shahrasbi1/ ضْراسبي **14:30 - 13:00دٍضٌبِ  هرتضي اًمالة اسالهي ٍ ريطِ ّبي آى 100007 991

http://88.135.36.188/hoseini1/ حسيٌي **14:30 - 13:00دٍضٌبِ  سويرا سبدات 1تربيت بذًي  100003 991

کد درس
نام خانوادگی

استاد

نام

استاد
لینک برنامه ادوب کانکتبرنامه زمانی نام درس ترم



http://88.135.36.188/r0t7l7pzhglc/ ًجفي فرد **14:45 - 13:30دٍضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى هذيريت هبلي 530023 991

http://88.135.36.188/akhoondi2/ آخًَذي **15:15 - 14:00دٍضٌبِ  هْذي (حرارت ٍ هکبًيک) 1فيسيک 4322 991

http://88.135.36.188/shahrasbi2/ ضْراسبي **15:45 - 14:30دٍضٌبِ  هرتضي تبريخ اسالم 100008 991

http://88.135.36.188/najafifard3/ ًجفي فرد **16:30 - 15:00دٍضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى (1)حسببذاري پيطرفتِ  8558030 991

http://88.135.36.188/najafifard3/ ًجفي فرد **16:30 - 15:00دٍضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى 1حسببذاري پيطرفتِ  8556010 991

http://88.135.36.188/golami1 غالهي **16:30 - 15:30دٍضٌبِ  عيبِ آئيي زًذگي 100004 991

http://88.135.36.188/homayooni1/
 16:45 - 15:30دٍضٌبِ  (ّوبيًَي افطبر تببر)

**
ّوبيًَي افطبر تببر آرزٍ زببى پيص 1002 991

http://88.135.36.188/homayooni1/
 16:45 - 15:30دٍضٌبِ  (ّوبيًَي افطبر تببر)

**
ّوبيًَي افطبر تببر آرزٍ زببى عوَهي 100002 991

http://88.135.36.188/shahrasbi3/ ضْراسبي **17:00 - 15:45دٍضٌبِ  هرتضي 1اًذيطِ اسالهي 100000 991

http://88.135.36.188/shahrasbi3/ ضْراسبي **17:00 - 15:45دٍضٌبِ  هرتضي 2اًذيطِ اسالهي 100006 991

http://88.135.36.188/yeganeh/ يگبًِ **17:15 - 16:00دٍضٌبِ  عغيِ فبرسي عوَهي 100001 991

http://88.135.36.188/alipour1/
 17:30 - 16:00دٍضٌبِ  (علي پَر هبدر سرا)

**زير حذ ًصبة 
علي پَر هبدر سرا ٍحيذُ (2)زببى تخصصي  8558031 991

http://88.135.36.188/alipour1/
 17:30 - 16:00دٍضٌبِ  (علي پَر هبدر سرا)

**
علي پَر هبدر سرا ٍحيذُ التصبد خرد 8558006 991

http://88.135.36.188/golami2 غالهي **17:30 - 16:30دٍضٌبِ  عيبِ هتَى اسالهي 100009 991

http://88.135.36.188/shahrasbi4/ ضْراسبي **18:00 - 17:00دٍضٌبِ  هرتضي داًص خبًَادُ ٍ جوعيت 888888 991

http://88.135.36.188/taheri4/
 10:00 - 08:30سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 2همبٍهت هصبلح  447023 991

http://88.135.36.188/taheri4/
 10:00 - 08:30سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 1همبٍهت هصبلح  447018 991



http://88.135.36.188/akbari2/ اکبري **10:30 - 08:30سِ ضٌبِ  (اکبري) ضْرام
کبربرد ًرم افسارّبي رايبًِ اي در 

حسببذاري
8556011 991

http://88.135.36.188/najafifard4/
 زير 10:30 - 09:00سِ ضٌبِ  (ًجفي فرد)

**حذ ًصبة 
ًجفي فرد هصگبى (2)اصَل حسببذاري  8558007 991

http://88.135.36.188/hafezi1/
 10:10 - 09:10سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**
حبفظي بختيبري سرٍر شئَدزي ٍ هحبسببت 210025 991

http://88.135.36.188/tayebba1/ عيبب **11:30 - 10:00سِ ضٌبِ  (عيبب) سوبًِ 2کبهپيَتر تخصصي  300414 991

http://88.135.36.188/tayebba1/ عيبب **11:30 - 10:00سِ ضٌبِ  سوبًِ (1)کبهپيَتر تخصصي  30042 991

http://88.135.36.188/taheri3/
 12:00 - 10:00سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 1ترهَديٌبهيک  447014 991

http://88.135.36.188/taheri3/
 12:00 - 10:00سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي آزهبيطگبُ ترهَديٌبهيک 447027 991

http://88.135.36.188/taheri3/
 12:00 - 10:00سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 2ترهَديٌبهيک  447015 991

http://88.135.36.188/mohammadi1/
 زير حذ 11:30 - 10:30سِ ضٌبِ  (هحوذي)

**ًصبة 
هحوذي لعيب

عراحي کبهپيَتري سيستن ّبي 

ديجيتبل
435059 991

http://88.135.36.188/hafezi2/
 12:45 - 11:45سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر سيستن اعالعبت هکبًي 445029 991

http://88.135.36.188/hafezi2/
 12:45 - 11:45سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**
حبفظي بختيبري سرٍر فتَگراهتري تحليلي 445016 991

http://88.135.36.188/hafezi2/
 12:45 - 11:45سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر عوليبت تحليل ّبي هکبًي 445032 991

http://88.135.36.188/hafezi3/
 13:00 - 12:00سِ ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي تبسيسبت هکبًيکي ٍ برلي 43229 991

http://88.135.36.188/hafezi3/
 14:00 - 13:00سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر تئَري خغبّب 752423 991

http://88.135.36.188/akbari3/
 14:00 - 13:00سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر تعذيل ٍ سر ضکٌي 210013 991



http://88.135.36.188/akbari3/ اکبري **14:15 - 13:00سِ ضٌبِ  (اکبري) ضْرام ًرم افسارّبي کبربردي در حسببذاري 8558028 991

http://88.135.36.188/esmaeili1/
 15:00 - 14:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**زير حذ ًصبة 
اسوبعيلي چراتي کبهراى

عوليبت ًمطِ برداري هسير ٍ 

زيرزهيٌي
445005 991

http://88.135.36.188/esmaeili1/
 15:00 - 14:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**زير حذ ًصبة 
اسوبعيلي چراتي کبهراى عوليبت کبرتَگرافي 445028 991

http://88.135.36.188/najafifard5/ ًجفي فرد **15:15 - 14:00سِ ضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى
کٌترلْبي داخلي ٍ ًظبم راّبري 

ضرکتي
8558018 991

http://88.135.36.188/barin1/ بريي **17:00 - 14:00سِ ضٌبِ  (بريي) هحوذ 2کبرگبُ ارتببط تصَيري 300413 991

http://88.135.36.188/hafezi4/
 15:50 - 15:00سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر پردازش تصبٍير رلَهي 445019 991

http://88.135.36.188/hafezi4/
 15:50 - 15:00سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر ّيذرٍگرافي 210093 991

http://88.135.36.188/esmaeili2/
 16:00 - 15:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**
اسوبعيلي چراتي کبهراى ًمطِ برداري کبربردي 210028 991

http://88.135.36.188/esmaeili2/
 16:00 - 15:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**
اسوبعيلي چراتي کبهراى 4کبرگبُ هحبسبِ ٍ ترسين  752411 991

http://88.135.36.188/esmaeili2/
 16:00 - 15:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**
اسوبعيلي چراتي کبهراى GISکبربردّبي  210020 991

http://88.135.36.188/esmaeili2/
 16:00 - 15:00سِ ضٌبِ  (اسوبعيلي چراتي)

**
اسوبعيلي چراتي کبهراى ًرم افسارّبي پيطرفتِ ٍ کبربردي 210022 991

http://88.135.36.188/moradi1/ هرادي **16:15 - 15:00سِ ضٌبِ  (هرادي) هرين رٍش پصٍّص ٍ ارائِ 435032 991

http://88.135.36.188/moradi1/ هرادي **16:15 - 15:00سِ ضٌبِ  (هرادي) هرين اصَل سرپرستي 752432 991

http://88.135.36.188/mahjoob1/
 زير حذ 17:00 - 16:00سِ ضٌبِ  (هحجَة)

**ًصبة 
هحجَة حبهذ ّيذرٍلَشِي هٌْذسي 43235 991

http://88.135.36.188/mahjoob1/
 زير حذ 17:00 - 16:00سِ ضٌبِ  (هحجَة)

**ًصبة 
هحجَة حبهذ ّيذرٍليک ٍ آزهبيطگبُ 43226 991



http://88.135.36.188/hajhoseini/ حبج حسيٌي **17:00 - 16:00سِ ضٌبِ  علي آزهبيطگبُ تکٌَلَشي بتي 43228 991

http://88.135.36.188/moradi2/ ** زير حذ ًصبة 17:30 - 16:00سِ ضٌبِ  هرادي هرين کبرآفريٌي ٍ پرٍشُ 530025 991

http://88.135.36.188/hafezi5/
 17:00 - 16:30سِ ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**
حبفظي بختيبري سرٍر عوليبت سيستن اعالعبت هکبًي 445030 991

http://88.135.36.188/mahjoob2/ هحجَة **18:00 - 17:00سِ ضٌبِ  (هحجَة) حبهذ هٌْذسي آة ٍ فبضالة ٍ پرٍشُ 43246 991

http://88.135.36.188/yaghinpour1/ آلبهحوذي يميي پَر **10:00 - 08:00چْبرضٌبِ  هحوذ (2)بررسي سيستن ّبي لذرت 240033 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha2/ عببسملي ّب **09:30 - 08:15چْبرضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ 2تحليل سبزُ ّب 43223 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha2/ عببسملي ّب **09:30 - 08:15چْبرضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ 1تحليل سبزُ ّب 43217 991

http://88.135.36.188/taheri1/
 10:00 - 08:30چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي تکٌَلَشي ٍ ببزرسي جَش ٍ کبرگبُ 43249 991

http://88.135.36.188/moradi3/ هرادي **10:15 - 09:00چْبرضٌبِ  (هرادي) هرين هکبتببت تجبري ٍ گسارش ًَيسي 8558027 991

http://88.135.36.188/ahmadian1/ احوذيبى **10:30 - 09:00چْبرضٌبِ  (احوذيبى) اهير تجسيِ ٍ تحليل سيگٌبلْب ٍ سيستوْب 240015 991

http://88.135.36.188/barin2/ بريي **13:00 - 09:00چْبرضٌبِ  هحوذ
عراحي )3کبرگبُ ارتببط تصَيري 

(پَستر ٍ بستِ بٌذي
300417 991

http://88.135.36.188/hafezi6/
 11:00 - 10:00چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**
حبفظي بختيبري سرٍر زببى تخصصي 433039 991

http://88.135.36.188/taheri5/
 12:00 - 10:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 1ًمطِ کطي صٌعتي  447019 991

http://88.135.36.188/yaghinpour2/ آلبهحوذي يميي پَر **12:00 - 10:00چْبرضٌبِ  هحوذ عبيك ّب ٍ فطبر لَي 240035 991

http://88.135.36.188/taheri5/
 12:00 - 10:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي (2)ًمطِ کطي صٌعتي  447037 991

http://88.135.36.188/ahmadian2/ احوذيبى **12:00 - 10:30چْبرضٌبِ  اهير سيستن ّبي کٌترل خغي 240018 991



http://88.135.36.188/heydari1/ حيذري ًصاد **11:45 - 10:45چْبرضٌبِ  هحسي کٌترل کيفيت اهبري 44428 991

http://88.135.36.188/gomrokchi/
 12:30 - 11:00چْبرضٌبِ  (يَسف گورکچي)

**
يَسف گورکچي ًَيذ عراحي- عبيعت - اًسبى  30044 991

http://88.135.36.188/hafezi7/
 12:00 - 11:10چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر 1شئَدزي  130054 991

http://88.135.36.188/hafezi7/
 12:00 - 11:10چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر

ًمطِ برداري شئَدتيک ٍ تحليل 

ضبکِ ّبي کٌترل
210023 991

http://88.135.36.188/hafezi7/
 12:00 - 11:10چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر ًمطِ برداري شئَدتيک ٍ عوليبت 433025 991

http://88.135.36.188/hafezi7/
 12:00 - 11:10چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر هببًي شئَدزي 445010 991

http://88.135.36.188/taheri6/
 13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي 3کبرگبُ هَلذ لذرت  180511 991

http://88.135.36.188/heydari2/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  هحسي هذيريت ٍ کٌترل پرٍشُ 44426 991

http://88.135.36.188/ahmadian3/ احوذيبى **13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  اهير آز هببًي برق 44423 991

http://88.135.36.188/heydari2/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  هحسي 2تحميك در عوليبت  44424 991

http://88.135.36.188/taheri6/
 13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي آزهبيطگبُ هکبًيک سيبالت 447025 991

http://88.135.36.188/taheri6/
 13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي (2)کبرگبُ اًتمبل لذرت هعوَلي  180523 991

http://88.135.36.188/ahmadian3/ احوذيبى **13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  اهير هببًي هٌْذسي برق 44417 991

http://88.135.36.188/taheri6/
 13:00 - 12:00چْبرضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي آزهبيطگبُ ّيذرٍليک ٍ پٌَهبتيک 540017 991

http://88.135.36.188/yaghinpour3/ آلبهحوذي يميي پَر **13:30 - 12:00چْبرضٌبِ  هحوذ (2)هبضيٌْبي الکتريکي 240017 991



http://88.135.36.188/shahsavari1/
 زير 13:10 - 12:10چْبرضٌبِ  (ضْسَاري)

**حذ ًصبة 
ضْسَاري هحوذ شئَدزي هبَّارُ اي 210026 991

http://88.135.36.188/shahsavari1/ 13:10 - 12:10چْبرضٌبِ  (ضْسَاري) ضْسَاري هحوذ شئَدزي هبَّارُ اي ٍ عوليبت 445012 991

http://88.135.36.188/ahmadian4/ احوذيبى **13:45 - 13:00چْبرضٌبِ  اهير 2آز فيسيک  446006 991

http://88.135.36.188/ahmadian4/ احوذيبى **13:45 - 13:00چْبرضٌبِ  اهير (الکتريسيتِ ٍ هغٌبعيس)2فيسيک  446004 991

http://88.135.36.188/moradi4/ هرادي **14:15 - 13:00چْبرضٌبِ  (هرادي) هرين پَل ٍ ارز ٍ ببًکذاري 8556007 991

http://88.135.36.188/hafezi8/
 14:30 - 13:30چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**
حبفظي بختيبري سرٍر کبداستر 210018 991

http://88.135.36.188/shahsavari2/
 زير 14:30 - 13:30چْبرضٌبِ  (ضْسَاري)

**حذ ًصبة 
ضْسَاري هحوذ

ًمطِ برداري سبختوبًي ٍ ثبتي ٍ 

عوليبت
445013 991

http://88.135.36.188/shahsavari2/
 زير 14:30 - 13:30چْبرضٌبِ  (ضْسَاري)

**حذ ًصبة 
ضْسَاري هحوذ اتَهبسيَى در ًمطِ برداري 752429 991

http://88.135.36.188/hafezi8/
 14:30 - 13:30چْبرضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر 1عوليبت شئَدزي  130055 991

http://88.135.36.188/lotfi2/ لغفي **15:00 - 13:30چْبرضٌبِ  هجيذ ريبضيبت هٌْذسي 240012 991

http://88.135.36.188/noori1/ ًَري **15:00 - 13:30چْبرضٌبِ  زّرا تحميك در عوليبت 8558013 991

http://88.135.36.188/noori1/ ًَري **15:00 - 13:30چْبرضٌبِ  زّرا 1پصٍّص عوليبتي  8556008 991

http://88.135.36.188/najjari1/ ًجبري الوَتي **15:00 - 14:00چْبرضٌبِ  احوذ پبيگبُ دادُ ّب 435062 991

http://88.135.36.188/akasirangi/ سيذببلري **16:30 - 14:00چْبرضٌبِ  (سيذببلري) سيذپيبم 1عکبسي تخصصي   30047 991

http://88.135.36.188/yaghinpour7/ آلبهحوذي يميي پَر **16:30 - 14:00چْبرضٌبِ  هحوذ آزهبيطگبُ هبضيٌْبي الکتريکي 240038 991

http://88.135.36.188/akasirangi/ 16:30 - 14:00چْبرضٌبِ  (سيذببلري) سيذببلري سيذپيبم عکبسي رًگي 300410 991

http://88.135.36.188/najjari2/ ًجبري الوَتي **15:50 - 15:00چْبرضٌبِ  احوذ آزهبيطگبُ پبيگبُ دادُ 435041 991



http://88.135.36.188/hafezi10/ حبفظي بختيبري **16:00 - 15:00چْبرضٌبِ  سرٍر GISاصَل  210014 991

http://88.135.36.188/lotfi1/ لغفي **16:00 - 15:00چْبرضٌبِ  هجيذ جبر خغي 44415 991

http://88.135.36.188/najafifard6/ ًجفي فرد **16:15 - 15:00چْبرضٌبِ  (ًجفي فرد) هصگبى (2)بْبيببي  8558029 991

http://88.135.36.188/noori2/
 زير حذ 16:30 - 15:00چْبرضٌبِ  (ًَري)

**ًصبة 
ًَري زّرا اصَل هذيريت ٍ تئَري سبزهبى 44435 991

http://88.135.36.188/noori2/
 زير حذ 16:30 - 15:00چْبرضٌبِ  (ًَري)

**ًصبة 
ًَري زّرا

برًبهِ ريسي ٍ کٌترل تَليذ ٍ 

(1)هَجَديْب 
44427 991

http://88.135.36.188/hafezi11/ حبفظي بختيبري **17:00 - 16:00چْبرضٌبِ  سرٍر ًمطِ سبزي عذدي ٍ اتَکذ 210017 991

http://88.135.36.188/mahjoob3/ هحجَة **17:00 - 16:00چْبرضٌبِ  (هحجَة) حبهذ تحميمبت هحلي 43245 991

http://88.135.36.188/najjari3/ ** زير حذ ًصبة 17:30 - 16:00چْبرضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ سيستن ّبي عبهل 435025 991

http://88.135.36.188/najjari3/ ** زير حذ ًصبة 17:30 - 16:00چْبرضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ اصَل عراحي کبهپبيلر 435035 991

http://88.135.36.188/najafifard7/ ًجفي فرد **17:45 - 16:15چْبرضٌبِ  هصگبى حمَق تجبرت 8558002 991

http://88.135.36.188/mahjoob4/
 زير حذ 18:00 - 17:00چْبرضٌبِ  (هحجَة)

**ًصبة 
هحجَة حبهذ هٌْذسي هحيظ زيست 43211 991

http://88.135.36.188/mahjoob4/ هحجَة **18:00 - 17:00چْبرضٌبِ  (هحجَة) حبهذ اصَل هٌْذسي تًَل 43251 991

http://88.135.36.188/hafezi9/
 09:00 - 08:00پٌج ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر 2عوليبت فتَگراهتري  752417 991

http://88.135.36.188/hafezi9/
 09:00 - 08:00پٌج ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر

تعييي هَلعيت ًسبت بِ اجرام 

سوبٍي
752422 991

http://88.135.36.188/hafezi9/
 09:00 - 08:00پٌج ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر 2فتَگراهتري  752416 991

http://88.135.36.188/hafezi9/
 09:00 - 08:00پٌج ضٌبِ  (حبفظي بختيبري)

**زير حذ ًصبة 
حبفظي بختيبري سرٍر 1عوليبت فتَگراهتري  752410 991



http://88.135.36.188/baghdadi1/ بغذادي **09:30 - 08:00پٌج ضٌبِ  (بغذادي) زّرا رٍش ّبي پيطرفتِ چبپ 30048 991

http://88.135.36.188/yaghinpour4/ آلبهحوذي يميي پَر **10:00 - 08:00پٌج ضٌبِ  هحوذ آزهبيطگبُ سيستن ّبي کٌترل خغي 240019 991

http://88.135.36.188/heydari3/ حيذري ًصاد **09:15 - 08:15پٌج ضٌبِ  هحسي هذيريت کيفيت ٍ بْرُ ٍري 44437 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha1/ عببسملي ّب **09:15 - 08:15پٌج ضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ 2سبزُ ّبي فَالدي 43231 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha1/ عببسملي ّب **09:30 - 08:15پٌج ضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ 1سبزُ ّبي فَالدي 43225 991

http://88.135.36.188/najjari4/ ** زير حذ ًصبة 09:30 - 08:30پٌج ضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ زببى تخصصي 435013 991

http://88.135.36.188/najjari4/
 09:30 - 08:30پٌج ضٌبِ  (ًجبري الوَتي)

**زير حذ ًصبة 
ًجبري الوَتي احوذ عراحي صفحبت ٍة 250029 991

http://88.135.36.188/rhe0tqexy7t2/
 10:00 - 08:30پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي کبرگبُ ريختِ گري رٍة ٍ هذلسبزي 44448 991

http://88.135.36.188/zebardast1/ زبردست **10:30 - 08:30پٌج ضٌبِ  ابَالفضل تَزيع اًرشي الکتريکي 3303030 991

http://88.135.36.188/heydari4/ حيذري ًصاد **10:30 - 09:15پٌج ضٌبِ  هحسي تحليل سيستن ّب 44438 991

http://88.135.36.188/baghdadi2/ بغذادي **10:45 - 09:30پٌج ضٌبِ  زّرا ٌّر ٍ توذى اسالهي 30045 991

http://88.135.36.188/baghdadi2/ بغذادي **10:45 - 09:30پٌج ضٌبِ  (بغذادي) زّرا اصَل علوي ارتببط ٍ تبليغبت 300415 991

http://88.135.36.188/najjari5/ ** زير حذ ًصبة 11:00 - 09:30پٌج ضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ َّش هصٌَعي ٍ سيستن ّبي خبرُ 435034 991

http://88.135.36.188/najjari5/
 11:00 - 09:30پٌج ضٌبِ  (ًجبري الوَتي)

**زير حذ ًصبة 
ًجبري الوَتي احوذ هحيظ ّبي چٌذ رسبًِ اي 250035 991

http://88.135.36.188/najjari5/ ًجبري الوَتي **11:00 - 09:30پٌج ضٌبِ  احوذ هببحث ٍيصُ 250028 991



http://88.135.36.188/homayooni2/
 - 10:00پٌج ضٌبِ  (ّوبيًَي افطبر تببر)

11:00** 
ّوبيًَي افطبر تببر آرزٍ زببى تخصصي 300411 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha3/ عببسملي ّب **11:00 - 10:00پٌج ضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ اصَل هٌْذسي زلسلِ ٍ ببد 43243 991

http://88.135.36.188/rz1828sjc07p/
 11:30 - 10:00پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي سيستن ّبي اعالعبت هذيريت 44444 991

http://88.135.36.188/yaghinpour5/ آلبهحوذي يميي پَر **12:00 - 10:00پٌج ضٌبِ  هحوذ آز بررسي سيستوْبي لذرت 240034 991

http://88.135.36.188/afshar2/ افطبر **12:30 - 10:00پٌج ضٌبِ  داًب تئَري االستيسيتِ 400402 991

http://88.135.36.188/heydari5/ حيذري ًصاد **12:00 - 10:30پٌج ضٌبِ  هحسي هذلْبي احتوبلي ٍ تئَري صف 44439 991

http://88.135.36.188/baghdadi3/ بغذادي **12:45 - 10:45پٌج ضٌبِ  زّرا (1)خَضٌَيسي ٍ عراحي حرٍف  30046 991

http://88.135.36.188/baghdadi3/ بغذادي **12:45 - 10:45پٌج ضٌبِ  (بغذادي) زّرا 2خَضٌَيسي ٍ عراحي حرٍف  300412 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha6/ 12:30 - 11:15شًج ضٌبِ  عببسمليْب حويذ ديٌبهيک 43213 911

http://88.135.36.188/zebardast2/ زبردست **12:30 - 11:00پٌج ضٌبِ  ابَالفضل 2هببحث ٍيصُ 3303013 991

http://88.135.36.188/taheri7/
 13:00 - 11:30پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي (2)عراحي اجساء  447029 991

http://88.135.36.188/aghajani/ آلبجبًي **13:00 - 11:30پٌج ضٌبِ  افراسيبة کبرگبُ حجن سبزي 300420 991

http://88.135.36.188/taheri7/
 13:00 - 11:30پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي (1)عراحي اجساء 447028 991

http://88.135.36.188/heydari6/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00پٌج ضٌبِ  هحسي اتَهبسيَى صٌعتي 44440 991

http://88.135.36.188/najjari6/
 13:45 - 12:30پٌج ضٌبِ  (ًجبري الوَتي)

**
ًجبري الوَتي احوذ عراحي ضي گراي سيستن ّب 435067 991

http://88.135.36.188/baghdadi4/ بغذادي **13:45 - 12:45پٌج ضٌبِ  (بغذادي) زّرا ًظبرت چبپ 300419 991



http://88.135.36.188/taheri8/
 14:30 - 13:00پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي تَربَهبضيي ّب 447052 991

http://88.135.36.188/taheri8/
 14:30 - 13:00پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي (2)هکبًيک سيبالت  447024 991

http://88.135.36.188/taheri8/
 14:30 - 13:00پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي زببى فٌي 180516 991

http://88.135.36.188/taheri8/
 14:30 - 13:00پٌج ضٌبِ  (عبّري لسٍيٌي)

**
عبّري لسٍيٌي هحسي کٌترل اتَهبتيک 447034 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha5/ عببسملي ّب **15:30 - 13:00پٌج ضٌبِ  حويذ ريبضيبت عبلي هٌْذسي 400404 991

http://88.135.36.188/dana1/ افطبر **15:00 - 13:30پٌج ضٌبِ  (افطبر) داًب تکٌَلَشي عبلي بتي 400000 991

http://88.135.36.188/najjari7/ ** زير حذ ًصبة 15:30 - 14:00پٌج ضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ آزهبيطگبُ ريس پردازًذُ 435030 991

http://88.135.36.188/najjari7/ ** زير حذ ًصبة 15:30 - 14:00پٌج ضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ ريس پردازًذُ ٍ زببى اسوبلي 435028 991

http://88.135.36.188/najjari7/ ** زير حذ ًصبة 15:30 - 14:00پٌج ضٌبِ  ًجبري الوَتي احوذ آزهبيطگبُ سيستن ّبي عبهل 435040 991

http://88.135.36.188/yaghinpour6/ آلبهحوذي يميي پَر **16:00 - 14:00پٌج ضٌبِ  هحوذ آزهبيطگبُ هذارّبي هٌغمي 240014 991

http://88.135.36.188/baghdadi5/ ** زير حذ ًصبة 16:00 - 14:45پٌج ضٌبِ  بغذادي زّرا رٍش تحميك 8558021 991

http://88.135.36.188/baghdadi5/ بغذادي **16:00 - 14:45پٌج ضٌبِ  (بغذادي) زّرا رٍش تحميك در ارتببط تصَيري 300416 991

http://88.135.36.188/farahmandi1/ فرّوٌذي همذم **16:00 - 15:00پٌج ضٌبِ  غالهرضب اصَل هٌْذسي ترافيک 43244 991

http://88.135.36.188/najjari9/ ًجبري الوَتي **17:00 - 15:30پٌج ضٌبِ  احوذ برًبهِ ًَيسي کبهپيَتر 446001 991

http://88.135.36.188/abbasgholiha4/ عببسملي ّب **17:00 - 15:30پٌج ضٌبِ  (عببسملي ّب ) حويذ پبيذاري سبزُ 400406 991

http://88.135.36.188/farahmandi2/ فرّوٌذي همذم **17:00 - 16:00پٌج ضٌبِ  غالهرضب هٌْذسي ترابري 43252 991

http://88.135.36.188/afshar3/ افطبر **18:30 - 16:00پٌج ضٌبِ  داًب ديٌبهيک سبزُ 400401 991



http://88.135.36.188/akhoondi3/ (طبق ساعت داخل برنامه)پٌج ضٌبِ   آخًَذي هْذي فيسيک کبربردي 210012 991


