
 

 كارشناسي حقوق ثبتي

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12 8-10 ايام هفته ترم

 4ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  2وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

     طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

 هجتجي خزم- 3حمَق جشاي اختصبصي رحوبى ثبثبدي- هتَى حمَلي سيٌت ؽيزهحوذي- حمَق اهالن پيؾزفتِ    سه شنبه

  سيٌت ؽيزهحوذي- اعٌبدرعوي ثبحك اعتزداد  سيٌت عيزهحوذي– 2حمَق ثجت اعٌبد    چهارشنبه

  عيذهْذي صبلحي- 8حمَق هذًي ٍحيذ ثزسگز- اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ    پنج شنبه

 3ترم

 شاغل

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

 ػلي اوجز جليل پيزاى- ادلِ اثجبت دػَا ػلي اوجز جليل پيزاى- اجزاي احىبم هذًي هَلَي- رٍاًؾٌبعي وبر    يكشنبه

  عيذهْذي صبلحي- 7حمَق هذًي رحوبى ثبثبدي-2حمَق جشاي اختصبصي  طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

       سه شنبه

       چهارشنبه

  ػليزضب رٍحبًي- 2اصَل فمِ ػلي وبظوي- 4حمَق تجبرت    پنج شنبه

 3ترم

 غيرشاغل

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

   هَلَي- رٍاًؾٌبعي وبر  رهضبى اعذي- 2اصَل فمِ سيٌت ؽيزهحوذي- 4حمَق تجبرت يكشنبه

  لبئذي فز- ادلِ اثجبت دػَا عيذهْذي صبلحي- 7حمَق هذًي  طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

     سيٌت ؽيزهحوذي- اجزاي احىبم هذًي عليوي- 2حمَق جشاي اختصبصي سه شنبه

       چهارشنبه

       پنج شنبه



 

 كارشناسي حقوق ثبتي

 

 

 

 

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12 8-10 ايام هفته ترم

 2ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

  رحوبى ثبثبدي-1حمَق جشاي اختصبصي عيبٍػ ًظزي- هذيزيت وغت ٍ وبر  طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

       سه شنبه

  عيذهْذي صبلحي- 6حمَق هذًي ؽبپَر خذادادي- 2حمَق اداري    چهارشنبه

  ػلي وبظوي- 3حمَق تجبرت عيزٍط رضبيي- 2ثيي الولل ػوَهي    پنج شنبه

 1ترم

       شنبه

       يكشنبه

       دوشنبه

       سه شنبه

       چهارشنبه

       پنج شنبه



 

 كارداني حقوق ثبتي

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12 8-10 ايام هفته ترم

 4ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    2وبرٍرسي شنبه

  سيٌت ؽيزهحوذي- تٌظين اعٌبدرعوي سيٌت ؽيزهحوذي-اهالن همذهبتي  سيٌت ؽيزهحوذي- 1حمَق ثجت اعٌبد رهضبى اعذي- وليبت ػمَد هؼيي ٍارث يكشنبه

ِ ّبي جشاي اختصبصي  ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  دوشنبه   هَلَي- 4حمَق هذًي هجتجي خزم- ثبيغت

     ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي سه شنبه

       چهارشنبه

 صبثز رضبيي- اجزاي هفبد اعٌبد رعوي سّزُ دارداى- داًؼ خبًَادُ هْزداد رئيغي- وبرآفزيٌي پنج شنبه
هغئَليت هذًي 

 صبثزرضبيي-  عزدفتز
  پزيَػ حبهذي- وبرثزد رايبًِ دردفبتزاعٌبد

 3ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    1وبرٍرسي شنبه

 پزٍيش ثبلزي گلِ- 2آييي دادرعي هذًي رحين لبئذي فز- 1آييي دادرعي ويفزي رحوبى ثبثبدي- 3حمَق جشاي ػوَهي    يكشنبه

  عيزٍط رضبيي- 1ثيي الولل خصَصي ّبدي جؼفزيبى- 2هتَى فمِ   ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  دوشنبه

     ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي سه شنبه

  عيزٍط رضبيي- 1ثيي الولل ػوَهي هَلَي- 3حمَق هذًي  پزيَػ حبهذي- خذهبت الىتزًٍيه  چهارشنبه

     سّزُ دارداى- داًؼ خبًَادُ هْزداد رئيغي- وبرآفزيٌي پنج شنبه

 2ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    1وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

  ّبدي جؼفزيبى- 1هتَى فمِ پزيَػ حبهذي- وبرثزد فٌبٍري اطالػبت  ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  دوشنبه

  سيٌت ؽيزهحوذي- 2حمَق تجبرت رحوبى ثبثبدي- 2حمَق جشاي ػوَهي  ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي سه شنبه

  ؽبّپَر خذادادي- 1حمَق اداري پضهبى حيذري- 1آييي دادرعي هذًي  پضهبى حيذري- 2حمَق هذًي  چهارشنبه

     سّزُ دارداى- داًؼ خبًَادُ هْزداد رئيغي- وبرآفزيٌي پنج شنبه



 

 كارداني فناوري اطالعات

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12  8-10 ايام هفته ترم

 4ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    2وبرٍرسي شنبه

  وَّي فبيك- پيىزثٌذي هغيزيبثْبي ؽجىِ وَّي فبيك- حزين خصَصي ٍ اهٌيت    يكشنبه

  آرسٍ ثٌي طبلجي  - ISPؽٌبخت ٍ پيىزثٌذي   ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  دوشنبه

     ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي سه شنبه

       چهارشنبه

ِ ّبي گغتزدُ حغيي صفزي ًيب- هذيزيت ٍ عٌجؼ ؽجىِ ّبي گغتزدُ  سّزُ دارداى- داًؼ خبًَادُ هْزداد رئيغي- وبرآفزيٌي پنج شنبه  حغيي صفزي ًيب- وبرگبُ هذيزيت ٍ عٌجؼ ؽجى

 3ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    1وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

     ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  دوشنبه

  ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي سه شنبه
-     وبرگبُ ثزًبهِ ًَيغي تحت ٍة

 آرسٍ ثٌي طبلجي
   داريَػ پَرػجذالِ– TCP/IPهفبّين 

    چهارشنبه
-   آؽٌبيي ثبعزٍيظ دٌّذُ ايٌتزًتي

 ػليزضب  تبجي
ُ آؽٌبيي ثبعزٍيظ دٌّذُ ايٌتزًتي   ػليزضب  تبجي-   وبرگب

   اهيي رئيغي- ثزًبهِ عبسي ؽجىِ پنج شنبه
خَؽٌبم - آؽٌبيي ثبهجبًي اهٌيت ؽجىِ

 عليوي
  

 2ترم

  ججبري- تزثيت ثذًي ثزادراى  لزثبًپَر-تزثيت ثذًي خَاّزاى    1وبرٍرسي شنبه

     ايَة سهبًي- اخالق حزفِ اي  يكشنبه

  عيبٍػ ًظزي- اصَل عزپزعتي  ًَػ آفزيي هطلجي- سثبى تخصصي ايٌتزًت  ػلي اصغز رئيغي- 1اًذيؾِ اعالهي ػلي اصغز رئيغي- اخالق اعالهي دوشنبه

ِ ّبي وبهپيَتزي آرسٍ ثٌي طبلجي- هذارّبي هٌطمي    سه شنبه   اهيي رئيغي- ؽجى

 هحوذ آلبثبثبيي- فبرعي ايوبى هختبري فزد- وبرگبُ طزاحي صفحبت ٍة    چهارشنبه

     سّزُ دارداى- داًؼ خبًَادُ هْزداد رئيغي- وبرآفزيٌي پنج شنبه



 

 مهندسي فناوري اطالعات

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12 8-10 ايام هفته ترم

 4ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ پزٍصُ فٌبٍري اطالػبت 2وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

     طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

  احوذسادُ- وبرثزد فٌبٍري اطالػبت درعبسهبى هؼصَهِ رئيغي- ًوبيِ عبسي    سه شنبه

       چهارشنبه

 آرسٍ رحوتي- عيغتن خجزُ آرسٍ رحوتي- َّػ هصٌَػي  سّزا رئيغي- هْبرتْبي هغئلِ يبثي  پنج شنبه

 3ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

 هزين اعذي- عيغتوْبي اطالػبت هذيزيت علوبس احوذسادُ- هذيزيت ارتجبط ثبهؾتزي  علوبس احوذسادُ- خذهبت ارسػ افشٍدُ علوبس احوذسادُ- وٌتزل پزٍصُ يكشنبه

     طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

 آرسٍ ثٌي طبلجي- پيبدُ عبسي هذلْبي تجبرت الىتزًٍيه     سه شنبه

       چهارشنبه

       پنج شنبه

 2ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

     هزين اعذي- هذيزيت فٌبٍري اطالػبت علوبس احوذسادُ- وٌتزل پزٍصُ يكشنبه

 ايوبى هختبري فزد- ثزًبهِ عبسي تحت ٍة هؼصَهِ رئيغي- هٌْذعي ًزم افشار  طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه

       سه شنبه

       چهارشنبه

 خَؽٌبم عليوي- طزاحي ٍ پيبدُ عبسي سيزعبخت ؽجىِ حجت الِ صبثزيبى- تجبرت الىتزًٍيه    پنج شنبه



 

 مهندسي شبكه هاي كامپيوتري

 

 17-19 15-17 13-15 12-13 10-12 8-10 ايام هفته ترم

 3ترم

   ججبري-  ثزادراى1ٍرسػ  لزثبًپَر-  خَاّزاى1ٍرسػ  1وبرٍرسي شنبه

       يكشنبه

ُ اًذاسي ايغتگبّْبي وبري وَّي فبيك- هذيزيت هٌبثغ ٍ جزيبًْبي وبري  طَثي هحجي- تبريخ صذر اعالم ايَة سهبًي- آؽٌبيي ثب دفبع همذط  دوشنبه  وَّي فبيك- وبرگبُ را

    سه شنبه
- عخت افشار عَئيچْب ٍ هغيزيبثْب

 حغيي صفزي ًيب
 حغيي صفزي ًيب- عَئيچيٌگ ٍ هغيزيبثي ؽجىِ 

      آرسٍ ثٌي طبلجي- پبيگبُ دادُ ّب چهارشنبه

 يحيي ػجذالْي- ؽجىِ ّبي ًَري پنج شنبه
 -آسهبيؾگبُ ؽجىِ ّبي ًَري

  يحيي ػجذالْي
ِ ّبي هحلي غالهيبى - TCP/IPپزٍتىل    غالهيبى- پيبدُ عبسي ؽجى


