
محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
پردیس 2یکشنبه و سه شنبه 8:0 تا 13:0010:0   1393/10/24میثم مدنی83  ریاضی عمومی 70001141
پردیس 2یکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 13:0012:30   1393/10/24میثم مدنی88  ریاضی عمومی 70001241
214-یکشنبه و سه شنبه 13:0 تا 13:0015:0   1393/10/24میثم مدنی88  ریاضی عمومی 70001341
214-یکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 13:0018:30   1393/10/24میثم مدنی84  ریاضی عمومی 70001441
  یکشنبه و سه شنبه 13:0 تا 13:0015:0   1393/10/24رسول رمضانیان11  ریاضی عمومی 70001541
212-شنبه و چهار شنبه 14:30 تا 13:0016:30   1393/10/30امیر عصاري5050پیشنیاز: 70001ریاضی عمومی 70002142
212-شنبه و چهار شنبه 16:30 تا 13:0018:30   1393/10/30امیر عصاري4537پیشنیاز: 70001ریاضی عمومی 70002242
پردیس 3یکشنبه و سه شنبه 8:0 تا 13:009:30   1393/10/17محمدعلی استادابراهیم وساقی11همنیاز: 70004فیزیک 70003131
پردیس 3یکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 13:0012:0   1393/10/17محمدعلی استادابراهیم وساقی11همنیاز: 70004فیزیک 70003231
سالن-شنبه و دوشنبه 13:30 تا 13:0015:0   1393/10/17امید اخوان11همنیاز: 70004فیزیک 70003331
221-شنبه و دوشنبه 16:30 تا 13:0018:0   1393/10/17امید اخوان11همنیاز: 70004فیزیک 70003431
سالن-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 13:0016:30   1393/10/17مسعودي11همنیاز: 70004فیزیک 70003531
پردیس1شنبه و دوشنبه 13:30 تا 13:0015:0   1393/10/17شانت باغرام4011همنیاز: 70004فیزیک 70003631
پردیس1شنبه و دوشنبه 10:30 تا 13:0012:0   1393/10/22محمدعلی استادابراهیم وساقی3535پیشنیاز: 70003همنیاز: 70006فیزیک 70005132
پردیس1شنبه و چهار شنبه 12:0 تا 13:0013:30   1393/10/22ـ رادین3524پیشنیاز: 70003همنیاز: 70006فیزیک 70005332
212-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/29مجتبی باقرزاده55همنیاز: 70042شیمی عمومی 70007131
213-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/29سیروس جمالی11همنیاز: 70042شیمی عمومی 70007231
221-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/29محسن تفضلی55همنیاز: 70042شیمی عمومی 70007331
سالن-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/29علی پورجوادي55همنیاز: 70042شیمی عمومی 70007431
پردیس2یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 15:0016:30   1393/10/29رضا انتظاري88  مبانی برنامه سازي7000813
سالن-یکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 15:0010:30   1393/10/29مرضیه ملکی مجد3024  مبانی برنامه سازي7000823
214-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/23علی نژاد _3024  برنامه سازي کامپیوتر ؛پاسکال7000913
مرکز گرافیکشنبه 7:0 تا 13:0010:30   1393/10/16علیرضا جهان تیغ11  نقشه کشی صنعتی 70010121
مرکز گرافیکشنبه 10:30 تا 13:0014:0   1393/10/16علیرضا جهان تیغ22  نقشه کشی صنعتی 70010221
مرکز گرافیکدوشنبه 7:0 تا 13:0010:30   1393/10/16مهدي متقی پور11  نقشه کشی صنعتی 70010321
مرکز گرافیکدوشنبه 10:30 تا 13:0014:0   1393/10/16مهدي متقی پور11  نقشه کشی صنعتی 70010421
مرکز گرافیکدوشنبه 10:30 تا 13:0014:0   1393/10/16محمدمهدي روحانی مشهدي11  نقشه کشی صنعتی 70010521
مرکز گرافیکدوشنبه 14:0 تا 13:0017:30   1393/10/16محمدمهدي روحانی مشهدي11  نقشه کشی صنعتی 70010621
224-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 13:0015:0   1393/10/20محمد مهدي مقیمی زاده11  آشنایی با ادبیات فارسی7001513
213-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 13:0015:0   1393/10/20رامک رامیار11  آشنایی با ادبیات فارسی7001523
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محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
213-یکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 13:0018:0   1393/10/20رامک رامیار1  آشنایی با ادبیات فارسی7001533
          پردیس3شنبه و دوشنبه 7:30 تا 13:009:0   1393/10/20رامک رامیار22  آشنایی با ادبیات فارسی7001543
پردیس3شنبه و دوشنبه 9:0 تا 13:0010:30   1393/10/20رامک رامیار22  آشنایی با ادبیات فارسی7001553
224-یکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/27مهدي تبریزي21  زبان خارجی7001613
پردیس3شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/27سارا پاکزادیان22  زبان خارجی7001623
پردیس3شنبه و دوشنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/27سارا پاکزادیان21  زبان خارجی7001633
221-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/27ـ رضا نژاد21  زبان خارجی7001643
221-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/27ـ رضا نژاد21  زبان خارجی7001653
214-چهار شنبه 12:0 تا 15:0014:0   1393/10/24غالمرضا رشیدیان4545  اخالق اسالمی 70018121
سالن-سه شنبه 17:0 تا 15:0019:0   1393/10/24نعمتی -5050  اخالق اسالمی 70018221
پردیس3یکشنبه 16:30 تا 15:0018:30   1393/10/24احمد متقی زاده3814  اخالق اسالمی 70018321
214-چهار شنبه 14:0 تا 15:0016:0   1393/10/22ارشادي -4035  تاریخ تحلیلی صدر اسالم7002712
سالن-چهار شنبه 16:30 تا 15:0018:30   1393/10/22ارشادي -5050  تاریخ تحلیلی صدر اسالم7002722
214-چهار شنبه 16:30 تا 15:0018:30   1393/10/21نعمتی -4029  اندیشه اسالمی 70031121
سالن-شنبه 16:30 تا 15:0018:30   1393/10/21صدراهللا قاسمی4031  اندیشه اسالمی 70031221
پردیس1سه شنبه 10:0 تا 15:0012:30   1393/10/21غالمرضا رشیدیان4011  اندیشه اسالمی 70031321
211-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/16محمد ابوطالبی3737پیشنیاز: 70002معادالت دیفرانسیل7004313
211-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/16محمد ابوطالبی3535پیشنیاز: 70002معادالت دیفرانسیل7004323
211-یکشنبه و سه شنبه 17:0 تا 09:0018:30   1393/10/16محمد ابوطالبی3526پیشنیاز: 70002معادالت دیفرانسیل7004333
212-یکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 09:0013:30   1393/10/16محمد ابوطالبی3535پیشنیاز: 70002معادالت دیفرانسیل7004343
224-دوشنبه و چهار شنبه 13:30 تا 13:0015:0   1393/10/18ـ نصیریان3530پیشنیاز: 70005و 70002مدارهاي الکتریکی7004413
214-شنبه 13:0 تا 13:0015:0   1393/10/29فرهاد خراشه4545پیشنیاز: 70008یا 70009محاسبات عددي7004512
211-دوشنبه و چهار شنبه 18:0 تا 09:0019:30   1393/10/21حسین اصغري شیوایی3837پیشنیاز: 70007علم مواد7004613
پردیس1یکشنبه و سه شنبه 8:0 تا 09:009:30   1393/10/24محمود حصارکی2514پیشنیاز: 70043ریاضیات مهندسی7004713
سالن-یکشنبه و سه شنبه 13:0 تا 09:0014:30   1393/10/24محمود حصارکی2626پیشنیاز: 70043ریاضیات مهندسی7004723
224-شنبه و چهار شنبه 18:0 تا 13:0019:30   1393/10/21حسین آجر لو3825پیشنیاز: 70001آمار و احتمال مهندسی7004813
224-یکشنبه و سه شنبه 18:0 تا 13:0019:30   1393/10/21حسین آجر لو3838پیشنیاز: 70001آمار و احتمال مهندسی7004823
سالن جباري ـ خانمهاشنبه 10:30 تا 12:30  آرزو تبریزي2020  تربیت بدنی7005111

سالن جباري ـ خانمهادوشنبه 14:30 تا 16:30  فتانه ملک2015  تربیت بدنی7005121

سالن قهرمان ـ آقایانشنبه 15:0 تا 17:0  رضا ضیغمی فرد2015  تربیت بدنی7005131

محل برگزاري کالس هاي دروس پایه و عمومی(پردیس تهران) مقطع کارشناسی در نیمسال اول 1393-94

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
سالن قهرمان ـ آقایاندوشنبه 10:30 تا 12:30  مجید قلی پوربرزگر2020  تربیت بدنی7005141

مرکز تربیت بدنییکشنبه 8:30 تا 10:30    2010  تربیت بدنی7005151
سالن جباري ـ خانمهادوشنبه 10:30 تا 12:30  فتانه ملک209پیشنیاز: 70051ورزش 70052111

ویژه خانمهادوشنبه 12:30 تا 14:30  لیال صباغیان راد209پیشنیاز: 70051ورزش 70052211
ویژه آقایانشنبه 8:30 تا 10:30  رضا ضیغمی فرد2013پیشنیاز: 70051ورزش 70052311
ویژه آقایانسه شنبه 8:30 تا 10:30  بهداد خلیلی2015پیشنیاز: 70051ورزش 70052411

محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
پردیس1یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/20فیاض رحیم زاده روفوئی3813پیشنیاز: 70001و 70003استاتیک7300113
مرکز گرافیکدوشنبه 10:30 تا 15:0014:0   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی11  نقشه کشی عمران7300312
مرکز گرافیکدوشنبه 14:0 تا 15:0017:30   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی11  نقشه کشی عمران7300322
مرکز گرافیکچهار شنبه 7:30 تا 15:0011:0   1393/10/16حمید حق شناس گرگانی1710  نقشه کشی عمران7300332
پردیس3چهار شنبه 8:0 تا 09:0012:0   1393/10/17ـ اعتماد فر3029  نقشه برداري 1 و عملیات7300412
پردیس3چهار شنبه 13:0 تا 09:0017:0   1393/10/17ـ اعتماد فر3012  نقشه برداري 1 و عملیات7300422
224-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/30لباف زاده _3838پیشنیاز: 73001مکانیک جامدات 73005131
پردیس2شنبه و چهار شنبه 7:30 تا 09:009:0   1393/10/30لباف زاده _3519پیشنیاز: 73001مکانیک جامدات 73005231
212-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0015:0   1393/10/27محمدتقی کاظمی4541پیشنیاز: 73001دینامیک7300613
223-دوشنبه 16:30 تا 13:0018:30   1393/10/28علیرضا غفوري2828همنیاز: 73005زمین شناسی7300712
225-یکشنبه 16:30 تا 13:0018:30   1393/10/28حائري2828همنیاز: 73005زمین شناسی7300722
223-دوشنبه 12:30 تا 13:0014:30   1393/10/28علیرضا غفوري2823همنیاز: 73005زمین شناسی7300742
سالن-شنبه و دوشنبه 10:30 تا 13:0012:0   1393/10/29ـ فاطمی3834پیشنیاز: 70009محاسبات عددي7300813
پردیس2شنبه 16:30 تا 09:0018:30   1393/10/25محمد علی توفیقی3823پیشنیاز: 70048هیدرولوژي مهندسی7300912
پردیس2شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/22محمد علی توفیقی3535پیشنیاز: 73001همنیاز: 73005مکانیک سیاالت7301013
پردیس2شنبه 12:0 تا 09:0015:0   1393/10/22محمد علی توفیقی3530پیشنیاز: 73001همنیاز: 73005مکانیک سیاالت7301023
213-شنبه و دوشنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/18علیرضا خالو3535پیشنیاز: 73005همنیاز: 73006تئوري سازه 73011131
سالن-دوشنبه 7:30 تا 15:0010:30   1393/10/16بیوك آرمان پویا3535پیشنیاز: 73003طراحی معماري7301212
پردیس1شنبه و دوشنبه 18:0 تا 15:0019:30   1393/10/20محمد رضا مسلمی3826پیشنیاز: 73010هیدرولیک7301613
پردیس1شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/28ـ محجوبی3521پیشنیاز: 73011همنیاز: 73020طرح سازه هاي فوالدي 73018131
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محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
پردیس1شنبه و دوشنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/28ـ محجوبی3522پیشنیاز: 73011همنیاز: 73020طرح سازه هاي فوالدي 73018231
پردیس1یکشنبه 10:30 تا 09:0012:30   1393/10/18محمدتقی کاظمی3529پیشنیاز: 73011تئوري سازه 73019122
پردیس2دوشنبه 8:0 تا 15:0010:0   1393/10/23علی بخشی3014پیشنیاز: 73011بار گذاري7302011
پردیس2دوشنبه 10:30 تا 15:0012:30   1393/10/23علی بخشی3030پیشنیاز: 73011بار گذاري7302021
پردیس1یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 15:0016:30   1393/10/29محمدمهدي احمدي4040پیشنیاز: 73007و 73005و 73010مکانیک خاك7302113
213-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/21علیرضا خالو3514پیشنیاز: 73011و 73002همنیاز: 73020طرح سازه هاي بتنی 73022131
213-شنبه و دوشنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/21علیرضا خالو3520پیشنیاز: 73011و 73002همنیاز: 73020طرح سازه هاي بتنی 73022231
225-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/30سیدوحید خوانساري2826پیشنیاز: 73005مکانیک جامدات 73023132
225-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/30سیدوحید خوانساري2815پیشنیاز: 73005مکانیک جامدات 73023232

محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
سالن-یکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 15:0012:0   1393/10/17محمد سلطانیه3811پیشنیاز: 76003ترمو دینامیک مهندسی شیمی 76004131
224-دوشنبه 16:30 تا 15:0019:30   1393/10/20لطف پور -3523  زمین شناسی ساختاري7600613
پردیس3سه شنبه 15:0 تا 15:0017:0   1393/10/23ـ غضنفري3826  خواص سنگهاي مخزن7600712
211-سه شنبه 12:0 تا 09:0013:0   1393/10/22ایرج گودرزنیا11  مقدمات صنایع باال دستی نفت7600811
225-دوشنبه 16:30 تا 13:0019:30   1393/10/28محسن مسیحی2814  مهندسی مخزن 76015131
دانشکده م شیمیچهار شنبه 13:30 تا 16:30  پریوش مصلحی مصلح آبادي1810پیشنیاز: 76010آز مکانیک سیاالت7601711
دانشکده م شیمیشنبه 16:30 تا 19:30  ایرج گودرزنیا1815  آز نفت7601911
دانشکده م شیمیسه شنبه 14:30 تا 13:0016:30   1393/10/25منوچهر وثوقی229پیشنیاز: 76010بیوتکنولوژي در صنایع نفت7602012
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محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
پردیس1شنبه و دوشنبه 9:0 تا 09:0010:30   1393/10/20سیده مریم هویت طلب3530پیشنیاز: 70003و 70001استاتیک7800113
مرکز گرافیکچهار شنبه 7:30 تا 15:0011:0   1393/10/16احمد متقی  پور2020پیشنیاز: 70010نقشه کشی صنعتی 2 مکانیک7800212
226-یکشنبه و سه شنبه 13:0 تا 15:0015:0   1393/10/20حسن صیادي2827پیشنیاز: 78001همنیاز: 70043دینامیک مکانیک7800714
226-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 15:0017:0   1393/10/20حسن صیادي2827پیشنیاز: 78001همنیاز: 70043دینامیک مکانیک7800724
پردیس1شنبه و دوشنبه 7:30 تا 13:009:0   1393/10/23جمال ارغوانی هادي3535پیشنیاز: 78001مقاومت مصالح 78008131
پردیس2یکشنبه و سه شنبه 17:0 تا 13:0018:30   1393/10/23مهدي بستان شیرین3532پیشنیاز: 78001مقاومت مصالح 78008231
224-دوشنبه و چهار شنبه 12:0 تا 09:0013:30   1393/10/18ـ نصیریان3513پیشنیاز: 70002و 70005مبانی مهندسی برق 78009131
214-شنبه و دوشنبه 16:30 تا 15:0018:0   1393/10/17ـ کارمزدي3837پیشنیاز: 70005و 70043ترمودینامیک 78010131
پردیس3یکشنبه 13:0 تا 13:0015:0   1393/10/23ـ ارجمند3816پیشنیاز: 78008مقاومت مصالح 78011122
222-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 15:0016:30   1393/10/30علی موسوي3532پیشنیاز: 70043مکانیک سیاالت 78012131
212-یکشنبه و سه شنبه 17:0 تا 09:0018:30   1393/10/25سیاوش قرشی3020پیشنیاز: 78002و 70046همنیاز: 78011طراحی اجزاي ماشین 78013131
214-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 15:0016:30   1393/10/17کیومرثی306پیشنیاز: 78010ترمودینامیک 78016132
222-شنبه و دوشنبه 16:30 تا 15:0018:0   1393/10/30علی موسوي307پیشنیاز: 78012همنیاز: 70047مکانیک سیاالت 78017132
226-شنبه و دوشنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/28حسن صیادي2810پیشنیاز: 70043و 78007ارتعاشات7801813
پردیس3شنبه و دوشنبه 10:30 تا 15:0012:0   1393/10/21ـ شمس نیا206پیشنیاز: 78009مبانی مهندسی برق 78019132
پردیس3دوشنبه 13:0 تا 15:0015:0   1393/10/27سارا پاکزادیان3017پیشنیاز: 70016زبان تخصصی مکانیک7802012

محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
دانشکده کامپیوتریکشنبه 7:0 تا 10:0  علی محمد-افشین همت یار153پیشنیاز: 79005آز الکترونیک 79002111
222-شنبه و دوشنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/28رامین رجایی283پیشنیاز: 70044الکترونیک 79005131
222-شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:0013:30   1393/10/25ـ شمس نیا282پیشنیاز: 70044ماشینهاي الکتریکی7900713
223-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 13:0016:30   1393/10/22حامد مرادي255پیشنیاز: 78007همنیاز: 78012سیستمهاي دینامیکی7900813
دانشکده کامپیوتریکشنبه 10:0 تا 13:0  علی محمد-افشین همت یار158پیشنیاز: 70044آز مدارهاي الکتریکی7900911

محل برگزاري کالس هاي دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی مکانیک (پردیس تهران) مقطع کارشناسی در نیمسال اول 1393-94

محل برگزاري کالس هاي دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی مکاترونیک(پردیس تهران) مقطع کارشناسی در نیمسال اول 1393-94
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محلبرنامه هفتگیتاریخ امتحاننام استادتعدادظرفیتپیشنیاز و همنیازنام درسواحدگروهشماره درس
226-شنبه و دوشنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/21محمد ایزدي3015پیشنیاز: 70008ساختمانهاي گسسته8000113
پردیس2شنبه 9:0 تا 15:0012:0   1393/10/27سیاوش بیات سرمدي3521  مدارهاي منطقی8000213
دانشکده کامپیوترسه شنبه 9:0 تا 12:0  مرتضی امینی1515  کارگاه کامپیوتر8000311
دانشکده کامپیوترچهار شنبه 9:0 تا 12:0  علیرضا اجاللی1515پیشنیاز: 80002آزمایشگاه مدارهاي منطقی8000411
222-یکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 09:0016:30   1393/10/23شیرمحمدي -3024پیشنیاز: 70008برنامه سازي پیشرفته8000513
221-یکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 09:0018:0   1393/10/20سیدقاسم میرعمادي3636پیشنیاز: 80002و 70008ساختار زبان و کامپیوتر8000713
211-شنبه و دوشنبه 13:0 تا 13:0014:30   1393/10/18محمدتقی منظوري شلمانی3810پیشنیاز: 70005همنیاز: 70043مبانی مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی8000813
225-شنبه 16:30 تا 13:0018:30   1393/10/27حمید رضا ماهیار3019پیشنیاز: 70016زبان تخصصی کامپیوتر8000912
سالن-شنبه و چهار شنبه 7:30 تا 09:009:0   1393/10/25حسین آجر لو3814  سیستم هاي عامل8001113
221-یکشنبه و سه شنبه 18:0 تا 09:0019:30   1393/10/17محمد قائم تاج گردون389پیشنیاز: 80006طراحی پایگاه داده ها8001213
222-یکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 09:0015:0   1393/10/22حمید سربازي آزاد309پیشنیاز: 80007معماري کامپیوتر8001313
225-شنبه 14:30 تا 13:0016:30   1393/10/27علی محمد-افشین همت یار3017پیشنیاز: 80009ارائه مطالب علمی وفنی8001412
دانشکده کامپیوتردوشنبه 9:0 تا 12:0  حسین اسدي158پیشنیاز: 80013و 80004آز معماري کامپیوتر8001711
224-شنبه و چهار شنبه 16:30 تا 13:0018:0   1393/10/29حسین آجر لو356پیشنیاز: 80013همنیاز: 80015طراحی سیستمهاي دیجیتال8001813
دانشکده کامپیوترشنبه 9:0 تا 12:0  حسین آجر لو1510پیشنیاز: 80011آز سیستمهاي عامل8001911
سالن-یکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 13:009:0   1393/10/28علی کمندي3814پیشنیاز: 80016مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات8002013
212-دوشنبه 16:0 تا 15:0019:0   1393/10/23محمد قائم تاج گردون3813پیشنیاز: 80014همنیاز: 80012تحلیل و طراحی سیستمها8002113

محل برگزاري کالس هاي دروس ارایه شده توسط دانشکده فن آوري اطالعات(پردیس تهران) مقطع کارشناسی در نیمسال اول 1393-94
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