
محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

2پردیس 10:0 تا 8:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/24میثم مدنی8  1ریاضی عمومی 7000114
2پردیس 12:30 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/24میثم مدنی8  1ریاضی عمومی 7000124
214-15:0 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/24میثم مدنی8  1ریاضی عمومی 7000134
214-18:30 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/24میثم مدنی8  1ریاضی عمومی 7000144
2پردیس15:0 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/24رسول رمضانیان1  1ریاضی عمومی 7000154
212-16:0 تا 14:0شنبه و چهار شنبه 13:00   1393/10/30امیر عصاری7000145: پیشنیاز2ریاضی عمومی 7000214
212-18:0 تا 16:0شنبه و چهار شنبه 13:00   1393/10/30امیر عصاری7000145: پیشنیاز2ریاضی عمومی 7000224
3پردیس 9:30 تا 8:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/17محمدعلی استادابراهیم وساقی700045: همنیاز1فیزیک 7000313
3پردیس 12:0 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/17محمدعلی استادابراهیم وساقی700045: همنیاز1فیزیک 7000323
سالن-15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/17امید اخوان7000410: همنیاز1فیزیک 7000333
221-18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/17امید اخوان700045: همنیاز1فیزیک 7000343
2پردیس15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/17  700044: همنیاز1فیزیک 7000353
1پردیس12:0 تا 10:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/22محمدعلی استادابراهیم وساقی7000638: همنیاز70003: پیشنیاز2فیزیک 7000513
212-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/29مجتبی باقرزاده700425: همنیاز1شیمی عمومی 7000713
213-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/29سیروس جمالی700421: همنیاز1شیمی عمومی 7000723
221-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/29محسن تفضلی700424: همنیاز1شیمی عمومی 7000733
سالن-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/29علی پورجوادی700425: همنیاز1شیمی عمومی 7000743
2پردیس16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/23رضا انتظاری5  مبانی برنامه سازی7000813
214-16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/23علی نژاد _45  برنامه سازی کامپیوتر ؛پاسکال7000913
مرکز گرافیک10:30 تا 7:0شنبه 93ویژه دانشجویان 13:00   1393/10/16علیرضا جهان تیغ1  1نقشه کشی صنعتی 7001012
مرکز گرافیک14:0 تا 10:30شنبه 93وِزه دانشجویان 13:00   1393/10/16علیرضا جهان تیغ1  1نقشه کشی صنعتی 7001022
مرکز گرافیک10:30 تا 7:0دوشنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/16مهدی متقی پور1  1نقشه کشی صنعتی 7001032
مرکز گرافیک14:0 تا 10:30دوشنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/16مهدی متقی پور1  1نقشه کشی صنعتی 7001042
مرکز گرافیک14:0 تا 10:30دوشنبه 93ویژه دانشجویان 13:00   1393/10/16محمدمهدی روحانی مشهدی1  1نقشه کشی صنعتی 7001052
مرکز گرافیک17:30 تا 14:0دوشنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/16محمدمهدی روحانی مشهدی1  1نقشه کشی صنعتی 7001062
224-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/20محمد مهدی مقیمی زاده1  آشنایی با ادبیات فارسی7001513
213-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/20رامک رامیار1  آشنایی با ادبیات فارسی7001523
213-18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 93ویژه دانشجویان13:00   1393/10/20رامک رامیار1  آشنایی با ادبیات فارسی7001533
3          پردیس9:0 تا 7:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/20رامک رامیار2  آشنایی با ادبیات فارسی7001543
3پردیس10:30 تا 9:0شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/20رامک رامیار2  آشنایی با ادبیات فارسی7001553

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده دروس پايه و عمومی



محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

224-18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 93ویژه دانشجویان09:00   1393/10/27مهدی تبریزی2  زبان خارجی7001613

3پردیس16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/27سارا پاکزادیان2  زبان خارجی7001623

3پردیس18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/27سارا پاکزادیان2  زبان خارجی7001633

1پردیس15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/27سارا پاکزادیان2  زبان خارجی7001643

221-16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 93ویژه دانشجویان09:00   1393/10/27ـ رضا نژاد2  زبان خارجی7001653

214-14:0 تا 12:0چهار شنبه ویژه خانمها15:00   1393/10/24غالمرضا رشیدیان55  1اخالق اسالمی 7001812

سالن-19:0 تا 17:0سه شنبه ویژه آقایان15:00   1393/10/24نعمتی -55  1اخالق اسالمی 7001822

214-16:0 تا 14:0چهار شنبه ویژه خانمها15:00   1393/10/22ارشادی -55  تاریخ تحلیلی صدر اسالم7002712

سالن-18:0 تا 16:0چهار شنبه ویژه آقایان15:00   1393/10/22ارشادی -55  تاریخ تحلیلی صدر اسالم7002722

214-18:0 تا 16:0چهار شنبه ویژه خانمها15:00   1393/10/21نعمتی -55  1اندیشه اسالمی 7003112

سالن-18:30 تا 16:30شنبه ویژه آقایان15:00   1393/10/21صدراهلل قاسمی55  1اندیشه اسالمی 7003122

211-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/16محمد ابوطالبی7000240: پیشنیازمعادالت دیفرانسیل7004313

211-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/16محمد ابوطالبی7000240: پیشنیازمعادالت دیفرانسیل7004323

211-18:30 تا 17:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/16محمد ابوطالبی7000240: پیشنیازمعادالت دیفرانسیل7004333

224-15:0 تا 13:30دوشنبه و چهار شنبه 13:00   1393/10/18ـ نصیریان7000235و 70005: پیشنیازمدارهای الکتریکی7004413

214-15:0 تا 13:0شنبه 13:00   1393/10/29فرهاد خراشه7000950یا 70008: پیشنیازمحاسبات عددی7004512

2پردیس18:0 تا 16:30دوشنبه و چهار شنبه 09:00   1393/10/21حسین اصغری شیوایی7000738: پیشنیازعلم مواد7004613

1پردیس9:30 تا 8:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/24محمود حصارکی7004338: پیشنیازریاضیات مهندسی7004713

سالن-14:30 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/24محمود حصارکی7004338: پیشنیازریاضیات مهندسی7004723

224-19:30 تا 18:0شنبه و چهار شنبه 13:00   1393/10/21حسین آجر لو7000138: پیشنیازآمار و احتمال مهندسی7004813

224-19:30 تا 18:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/21حسین آجر لو7000138: پیشنیازآمار و احتمال مهندسی7004823

سالن جباری ـ خانمها12:30 تا 10:30شنبه   آرزو تبریزی20  تربیت بدنی7005111

سالن جباری ـ خانمها16:30 تا 14:30دوشنبه   فتانه ملک20  تربیت بدنی7005121

سالن قهرمان ـ آقایان16:30 تا 14:30شنبه   رضا ضیغمی20  تربیت بدنی7005131

سالن قهرمان ـ آقایان12:30 تا 10:30دوشنبه   مجید قلی پوربرزگر20  تربیت بدنی7005141

سالن جباری ـ خانمها12:30 تا 10:30دوشنبه   فتانه ملک7005120: پیشنیاز1ورزش 7005211

ویژه خانمها14:30 تا 12:30دوشنبه   لیال صباغیان راد7005120: پیشنیاز1ورزش 7005221

ویژه آقایان10:30 تا 8:30شنبه   رضا ضیغمی7005120: پیشنیاز1ورزش 7005231

ویژه آقایان10:30 تا 8:30سه شنبه   بهداد خلیلی7005120: پیشنیاز1ورزش 7005241

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده دروس پايه و عمومی



محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

221-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/20فیاض رحیم زاده روفوئی7000338و 70001: پیشنیازاستاتیک7300113

مرکز گرافیک14:0 تا 10:30دوشنبه 93ویژه دانشجویان 15:00   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی1  نقشه کشی عمران7300312

مرکز گرافیک17:30 تا 14:0دوشنبه 93ویژه دانشجویان 15:00   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی1  نقشه کشی عمران7300322

مرکز گرافیک11:0 تا 7:30چهار شنبه 15:00   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی17  نقشه کشی عمران7300332

3پردیس12:0 تا 8:0چهار شنبه 09:00   1393/10/17ـ اعتماد فر35   و عملیات1نقشه برداری 7300412

3پردیس17:0 تا 13:0چهار شنبه 09:00   1393/10/17ـ اعتماد فر35   و عملیات1نقشه برداری 7300422

224-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/30لباف زاده _7300138: پیشنیاز1مکانیک جامدات 7300513

212-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/27محمدتقی کاظمی7300148: پیشنیازدینامیک7300613

211-18:30 تا 16:30دوشنبه 13:00   1393/10/28علیرضا غفوری7300528: همنیاززمین شناسی7300712

225-18:30 تا 16:30یکشنبه 13:00   1393/10/28حائری7300528: همنیاززمین شناسی7300722

سالن-12:0 تا 10:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/29ـ فاطمی7000938: پیشنیازمحاسبات عددی7300813

2پردیس18:30 تا 16:30شنبه 09:00   1393/10/25محمد علی توفیقی7004840: پیشنیازهیدرولوژی مهندسی7300912

2پردیس16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/22محمد علی توفیقی7300538: همنیاز73001: پیشنیازمکانیک سیاالت7301013

213-15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/18علیرضا خالو7300635: همنیاز73005: پیشنیاز1تئوری سازه 7301113

سالن-10:30 تا 7:30دوشنبه 15:00   1393/10/16بیوک آرمان پویا7300335: پیشنیازطراحی معماری7301212

1پردیس15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 15:00   1393/10/20یزدان دوست7301045: پیشنیازهیدرولیک7301613

1پردیس16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/28ـ محجوبی7302035: همنیاز73011: پیشنیاز1طرح سازه های فوالدی 7301813

1پردیس18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/28ـ محجوبی7302035: همنیاز73011: پیشنیاز1طرح سازه های فوالدی 7301823

1پردیس12:30 تا 10:30یکشنبه 09:00   1393/10/18محمدتقی کاظمی7301138: پیشنیاز2تئوری سازه 7301912

1پردیس12:30 تا 10:30سه شنبه 09:00   1393/10/18محمدتقی کاظمی7301138: پیشنیاز2تئوری سازه 7301922

2پردیس10:0 تا 8:0دوشنبه 15:00   1393/10/23علی بخشی7301130: پیشنیازبار گذاری7302011

2پردیس12:30 تا 10:30دوشنبه 15:00   1393/10/23علی بخشی7301130: پیشنیازبار گذاری7302021

1پردیس16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/29محمدمهدی احمدی7301035و 73005و 73007: پیشنیازمکانیک خاک7302113

1پردیس18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/29محمدمهدی احمدی7301035و 73005و 73007: پیشنیازمکانیک خاک7302123

213-16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/21علیرضا خالو7302035: همنیاز73002و 73011: پیشنیاز1طرح سازه های بتنی 7302213

213-18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/21علیرضا خالو7302035: همنیاز73002و 73011: پیشنیاز1طرح سازه های بتنی 7302223

225-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/30سیدوحید خوانساری7300528: پیشنیاز2مکانیک جامدات 7302313

225-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/30سیدوحید خوانساری7300528: پیشنیاز2مکانیک جامدات 7302323

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده مهندسی عمران



محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

سالن-12:0 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/17محمد سلطانیه7600338: پیشنیاز1ترمو دینامیک مهندسی شیمی 7600413

224-19:30 تا 16:30دوشنبه 13:00   1393/10/18لطف پور -35  زمین شناسی ساختاری7600613

3پردیس17:0 تا 15:0سه شنبه 15:00   1393/10/23ـ غضنفری38  خواص سنگهای مخزن7600712

211-13:0 تا 12:0سه شنبه 93ویژه دانشجویان09:00   1393/10/22ایرج گودرزنیا1  مقدمات صنایع باال دستی نفت7600811

225-18:30 تا 15:30دوشنبه 13:00   1393/10/28محسن مسیحی30  1مهندسی مخزن 7601513

دانشکده م شیمی16:30 تا 13:30چهار شنبه   پریوش مصلحی مصلح آبادی7601018: پیشنیازآز مکانیک سیاالت7601711

دانشکده م شیمی19:30 تا 16:30شنبه   ایرج گودرزنیا18  آز نفت7601911

223-15:0 تا 13:0سه شنبه 13:00   1393/10/25منوچهر وثوقی7601022: پیشنیازبیوتکنولوژی در صنایع نفت7602012

محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

1پردیس10:30 تا 9:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/20سیده مریم هویت طلب7000148و 70003: پیشنیازاستاتیک7800113

  11:0 تا 7:30چهار شنبه 15:00   1393/10/16احمد متقی  پور7001020: پیشنیاز مکانیک2نقشه کشی صنعتی 7800212

226-15:0 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/20حسن صیادی7004328: همنیاز78001: پیشنیازدینامیک مکانیک7800714

226-17:0 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/20حسن صیادی7004328: همنیاز78001: پیشنیازدینامیک مکانیک7800724

1پردیس9:0 تا 7:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/23جمال ارغوانی هادی7800135: پیشنیاز1مقاومت مصالح 7800813

2پردیس18:30 تا 17:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/23مهدی بستان شیرین7800135: پیشنیاز1مقاومت مصالح 7800823

224-13:30 تا 12:0دوشنبه و چهار شنبه 09:00   1393/10/18ـ نصیریان7000535و 70002: پیشنیاز1مبانی مهندسی برق 7800913

214-18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 15:00   1393/10/17ـ کارمزدی7004348و 70005: پیشنیاز1ترمودینامیک 7801013

3پردیس15:0 تا 13:0یکشنبه 13:00   1393/10/23ـ ارجمند7800838: پیشنیاز2مقاومت مصالح 7801112

222-16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 15:00   1393/10/30علی موسوی7004330: پیشنیاز1مکانیک سیاالت 7801213

212-18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/25سیاوش قرشی7801140: همنیاز70046و 78002: پیشنیاز1طراحی اجزای ماشین 7801313

214-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/10/17کیومرثی7801048: پیشنیاز2ترمودینامیک 7801613

222-18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 15:00   1393/10/30علی موسوی7004730: همنیاز78012: پیشنیاز2مکانیک سیاالت 7801713

226-16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/28حسن صیادی7800728و 70043: پیشنیازارتعاشات7801813

3پردیس12:0 تا 10:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/18ـ شمس نیا7800920: پیشنیاز2مبانی مهندسی برق 7801913

  3پردیس15:0 تا 13:0دوشنبه . ـ درصورتی که جمعیت کالس به حد نصاب نرسد گروه حذف خواهد شد15:00   1393/10/27سارا پاکزادیان7001630: پیشنیاززبان تخصصی مکانیک7802012

  15:0 تا 13:0شنبه .ـ درصورتی که جمعیت کالس به حد نصاب نرسد گروه حذف خواهد شد15:00   1393/10/27سارا پاکزادیان7001630: پیشنیاززبان تخصصی مکانیک7802022 3پردیس  

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده مهندسی نفت

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده مهندسی مکانيک 



محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

دانشکده کامپیوتر10:30 تا 7:30یکشنبه   افشین همت یار-علی محمد7900515: پیشنیاز1آز الکترونیک 7900211

222-15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/28رامین رجایی7004428: پیشنیاز1الکترونیک 7900513

222-13:30 تا 12:0شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/25ـ شمس نیا7004428: پیشنیازماشینهای الکتریکی7900713

223-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/22حامد مرادی7801225: همنیاز78007: پیشنیازسیستمهای دینامیکی7900813

دانشکده کامپیوتر13:30 تا 10:30یکشنبه   افشین همت یار-علی محمد7004415: پیشنیازآز مدارهای الکتریکی7900911

محلبرنامه هفتگیمالحظاتتاريخ امتحاننام استادظرفيتپيشنياز و همنيازنام درسواحدگروهشماره درس

226-18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 09:00   1393/10/21محمد ایزدی7000830: پیشنیازساختمانهای گسسته8000113

2پردیس12:0 تا 9:0شنبه 15:00   1393/10/27سیاوش بیات سرمدی35  مدارهای منطقی8000213

دانشکده کامپیوتر12:0 تا 9:0سه شنبه   مرتضی امینی15  کارگاه کامپیوتر8000311

دانشکده کامپیوتر12:0 تا 9:0چهار شنبه   علیرضا اجاللی8000215: پیشنیازآزمایشگاه مدارهای منطقی8000411

222-16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/23شیرمحمدی -7000830: پیشنیازبرنامه سازی پیشرفته8000513

221-18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/20سیدقاسم میرعمادی7000835و 80002: پیشنیازساختار زبان و کامپیوتر8000713

211-14:30 تا 13:0شنبه و دوشنبه 13:00   1393/10/18محمدتقی منظوری شلمانی7004338: همنیاز70005: پیشنیازمبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی8000813

225-18:0 تا 16:0شنبه 13:00   1393/10/27حمید رضا ماهیار7001630: پیشنیاززبان تخصصی کامپیوتر8000912

سالن-9:0 تا 7:30شنبه و چهار شنبه 09:00   1393/10/25حسین آجر لو38  سیستم های عامل8001113

212-19:30 تا 18:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/27محمد قائم تاج گردون8000638: پیشنیازطراحی پایگاه داده ها8001213

222-15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/10/22حمید سربازی آزاد8000730: پیشنیازمعماری کامپیوتر8001313

225-16:0 تا 14:0شنبه 13:00   1393/10/27افشین همت یار-علی محمد8000930: پیشنیازارائه مطالب علمی وفنی8001412

دانشکده کامپیوتر12:0 تا 9:0دوشنبه   حسین اسدی8000415و 80013: پیشنیازآز معماری کامپیوتر8001711

224-18:0 تا 16:30شنبه و چهار شنبه 13:00   1393/10/29حسین آجر لو8001535: همنیاز80013: پیشنیازطراحی سیستمهای دیجیتال8001813

دانشکده کامپیوتر12:0 تا 9:0شنبه   حسین آجر لو8001115: پیشنیازآز سیستمهای عامل8001911

سالن-9:0 تا 7:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/10/28علی کمندی8001638: پیشنیازمدیریت پروژه های فناوری اطالعات8002013

212-19:0 تا 16:0دوشنبه 15:00   1393/10/23محمد قائم تاج گردون38  تحلیل و طراحی سیستمها8002113

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده فن آوری اطالعات

1393-94مقطع کارشناسی در نيمسال اول  (پرديس تهران)ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده مهندسی مکاترونيک


