
نوع درسکالسبرنامه هفتگینام خانوادگی مدرسجنسیتساعت شروع امتحانتاریخ امتحانگروه درسنام درسکددرسردیف 
عمومی6س-15:00-17:00حسین معصوم زاده11397/10/2916:00اخالق اسالمی1221206
عمومی15چ-17:00-19:00قدرت اهللا ضیایی قهنویه21397/10/2916:00اخالق اسالمی2221206
مهارت مشترك4چ-19:00-20:00علیرضا کریم زاده11397/11/0311:00اخالق حرفه اي33028
اصلی3چ-17:00-19:00علیرضا کریم زاده11397/11/0408:30اخالق حرفه اي در تجارت43036
تخصصی10ش-15:00-17:00زهرا زنجانی زاده اصفهانی11397/10/2411:00ارائه دهندگان خدمات اینترنت53129
اصلی6د-17:00-20:00محمدعلی مشایخی پور11397/10/2613:30استانداردها63497
تخصصی6چ-12:00-16:00اکبر داللی اصفهانی11397/11/0113:30استراتژي و بهره وري73561
اصلی5ي-18:00-20:00روح اله رضائی11397/10/2916:00اصول حسابرسی84102
مهارت مشترك14پ-15:00-17:00حمید رحیمی11397/10/2416:00اصول سرپرستی94263

اصلی6چ-16:00-18:00اکبر داللی اصفهانی11397/10/2913:30اصول و مبانی بهره وري104615
پایه5د-15:00-17:00داود شاکري مقدم اصفهانی11397/10/2908:30اقتصاد خرد115089
پایه13د-17:00-19:00داود شاکري مقدم اصفهانی11397/10/2711:00اقتصاد کالن125135
تخصصی14د-17:00-18:30فرهاد خسروي افوسی11397/10/2911:00الکترونیک صنعتی135313
پایه14س-08:00-10:00محمد مهدي توسل خمسه11397/10/2711:00الکترونیک عمومی145320
اصلی2س-18:00-20:00نفیسه مسائلی11397/10/3016:00امنیت شبکه هاي کامپیوتري155564
تخصصی15س-18:00-20:00محمد حسین صادقی حداد زواره11397/10/2513:30انتقال و توزیع انرژي الکتریکی165698
اصلیکارگاه نقشه کشیي-12:00-17:00میالد جان بخش11397/10/2313:30اندازه گیري و آزمایشگاه175751
اصلی15ي-17:00-18:30محبوبه مرتضوي11397/10/2211:00اندازه گیریهاي الکتریکی و سنسورها185783
عمومی11س-17:00-19:00حسین معصوم زاده11397/10/2815:00اندیشه اسالمی192212011
عمومی12س-17:00-19:00میثم زادهوش21397/10/2815:00اندیشه اسالمی202212011
عمومی8س-15:00-17:00میثم زادهوشمرد11397/11/0608:30اندیشه اسالمی2(نبوت و امامت)21321202
عمومی7پ-10:00-12:00قدرت اهللا ضیایی قهنویهزن21397/11/0608:30اندیشه اسالمی2(نبوت و امامت)22321202
تخصصیآزمایشگاهد-18:30-20:00فرهاد خسروي افوسی11397/11/0623:48آزمایشگاه الکترونیک صنعتی23333
اصلیآزمایشگاهي-18:30-20:00محبوبه مرتضوي11397/11/0623:50آزمایشگاه الکترونیک عمومی24336



تخصصی--11397/11/0622:55آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژي الکتریکی25349
تخصصی2ي-19:00-20:00فرهاد خسروي افوسی11397/11/0623:50آزمایشگاه شبکه هاي نوري26700
تخصصی--11397/11/0622:53آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی271093
اصلیآزمایشگاهش-17:00-18:30امینه بابري11397/11/0623:00آزمایشگاه مدار الکتریکی281142
پایهآزمایشگاهش-18:30-20:00امینه بابري11397/11/0623:03آزمایشگاه مدار منطقی291148
عمومی11د-19:00-20:00علی رضا راستین مرام11397/10/2813:30آشنایی با دفاع مقدس30221214
اصلی10د-17:00-19:00سید محمد مهدي فیض11397/10/2616:00آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی311742
اصلی8ي-15:00-18:00فرهاد ملک محمدي11397/10/3011:00آشنایی با مبانی امنیت شبکه321951
پایه2چ-16:00-18:00مریم نیازي11397/10/2916:00آمار و احتماالت کاربردي332310
پایه3د-15:00-17:00زهرا دوازده امامی11397/10/2308:30آمار و کاربرد آن در حسابداري342400
اصلی5ش-15:00-17:00ایمان احمد زاده محمديمرد11397/11/0108:30بازار پول و سرمایه355966
اصلی5ش-17:00-19:00ایمان احمد زاده محمديزن21397/11/0108:30بازار پول و سرمایه365966
پایه5ش-19:00-22:00ایمان احمد زاده محمدي11397/10/2613:30برنامه ریزي توسعه376440
تخصصیسایت2چ-13:00-17:00نیره قهرمان11397/10/2616:00برنامه سازي سیستم386617
تخصصیسایت3پ-13:00-17:00شیوا قرقانی21397/10/2213:30برنامه سازي شبکه396622
تخصصیسایت3پ-17:00-20:00شیوا قرقانی11397/10/2213:30برنامه سازي شبکه406622
اصلیسایت2چ-18:00-20:00نیره قهرمان11397/10/2911:00برنامه نویسی مقدماتی416683
تخصصی2ش-12:00-17:00محمد کریمی11397/11/0611:00بهره وري نیروي انسانی427200
تخصصیسایت2ي-18:00-20:00شکوفه یراقی11397/10/2408:30پایگاه داده ها437271
447401TCP/IP اصلی14پ-12:00-14:00شهرام شریفی نیا11397/10/2608:30پروتکل هاي
تخصصی--منصور روستازاده5پروژه طراحی و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري457650
تخصصی--شهرام شریفی نیا2پروژه طراحی و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري467650
تخصصی--سید محمد مهدي فیض1پروژه طراحی و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري477650
تخصصی--مهدي اکبري کوپائی4پروژه طراحی و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري487650
تخصصی--شیرین نیکی3پروژه طراحی و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري497650



تخصصی--مهدي کویتی2پروژه مالی507691
تخصصی--حسین جمشیدي1پروژه مالی517691
تخصصی--مهدي مردادي بیدگلی2پروژه مالی527692
تخصصی--سید احسان حیدري کوشالشاهی1پروژه مالی537692
تخصصی6س-17:00-20:00هادي طوقیان11397/11/0616:00پروسه طراحی547730
پایه7س-18:00-21:00هاجر نباتی پور11397/10/3013:30پژوهش عملیاتی5577721
پایه7چ-15:00-18:00فائظه وزیري سرشکزن21397/10/2413:30پژوهش عملیاتی5677752
پایه5چ-18:00-20:00فائظه وزیري سرشکمرد11397/10/2413:30پژوهش عملیاتی5777752
اصلیسایت2پ-15:00-18:00شیرین نیکی11397/11/0612:56پیاده سازي شبکه هاي محلی587228
تخصصی11چ-16:00-18:00زهرا زنجانی زاده اصفهانی11397/10/2913:30پیکربندي سرورهاي شبکه هاي کامپیوتري597884
تخصصیسایت1ش-13:00-17:00مهدي اکبري کوپائی11397/10/2908:30پیکربندي مسیریابهاي شبکه607886
عمومی11د-17:00-19:00مهران معلمی دمنه21397/11/0308:30تاریخ تحلیلی صدر اسالم61321209
عمومی11د-15:00-17:00مهران معلمی دمنه11397/11/0308:30تاریخ تحلیلی صدر اسالم62321209
اصلی6چ-18:00-19:00اکبر داللی اصفهانی11397/10/2511:00تاریخچه بهره وري در ایران و جهان638043
تخصصی3د-17:00-19:00فرهاد ملک محمدي11397/10/2711:00تجارت الکترونیک648331
پایه11پ-13:00-16:00صادق شهبازيزن21397/10/2616:00تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم658398
پایه10پ-17:00-20:00صادق شهبازيمرد11397/10/2616:00تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم668398
عمومیورزشگاهپ-08:00-10:00مرتضی صادقیمرد11397/11/0623:58تربیت بدنی67225114
عمومیورزشگاهش-13:30-15:00سمیه ناجیزن21397/11/0623:58تربیت بدنی68225114
عمومیورزشگاهچ-12:00-13:30سمیه ناجیزن31397/11/0623:48تربیت بدنی69225114
عمومی4س-15:00-17:00محمد حسن ربانی پور21397/11/0411:00تفسیر موضوعی قرآن70321211
عمومی8چ-19:00-20:00محمد حسن ربانی پور11397/11/0411:00تفسیر موضوعی قرآن71321211
اصلی4س-17:00-19:00مهدي صادقی دستجردي11397/11/0316:00تهویه و تبرید در نساجی7210034
تخصصی15ي-08:00-10:00فرهاد ملک محمدي11397/10/2313:30حریم خصوصی و امنیت اینترنت7310698
تخصصی7ش-13:00-17:00مجتبی شانظري شاهرضایی11397/10/2213:30حسابداري بهاي تمام شده74107131



تخصصی7ش-17:00-20:00مجتبی شانظري شاهرضایی21397/10/2213:30حسابداري بهاي تمام شده75107131
تخصصی15س-14:00-17:00مهدي مردادي بیدگلی11397/10/3011:00حسابداري شرکت هاي سهامی7610773
اصلی13س-13:00-17:00سید احسان حیدري کوشالشاهی11397/10/2511:00حسابداري شرکت هاي غیرسهامی7710777
تخصصی7ش-08:00-12:00مجتبی شانظري شاهرضایی11397/10/2213:30حسابداري قیمت تمام شده7810799
تخصصی11پ-16:00-20:00مهدي کویتیزن21397/10/2911:00حسابداري مالی پیشرفته79108181
تخصصی10پ-13:00-17:00فضل اله جاللی ورنامخواستیمرد11397/10/2911:00حسابداري مالی پیشرفته80108181
تخصصی7چ-18:00-20:00مسلم صادقیزن21397/10/2211:00حسابداري منابع انسانی8110836
تخصصی5چ-15:00-18:00مسلم صادقیمرد11397/10/2211:00حسابداري منابع انسانی8210836
اصلی5س-17:00-20:00سید احسان حیدري کوشالشاهی11397/11/0408:30حسابداري موسسات خدماتی و بازرگانی8310832
پایه5س-15:00-17:00امیرمحمد شمس11397/10/2611:00حقوق بازرگانی8411130
پایه3س-18:00-21:00مجتبی شفیعی علویجه11397/11/0116:00حقوق بازرگانی پیشرفته8511136
مهارت مشترك13د-15:00-17:00فرهاد ملک محمدي11397/10/2813:30خدمات الکترونیک8611667
عمومی2ي-15:00-17:00زینب سادات نقويزن11397/11/0616:00دانش خانواده و جمعیت87221114
عمومی15چ-15:00-17:00قدرت اهللا ضیایی قهنویهمرد21397/11/0616:00دانش خانواده و جمعیت88221114
تخصصی14س-15:00-17:00محمد حسین صادقی حداد زواره11397/11/0208:30رله و حفاظت8913432
تخصصی13پ-17:00-19:00مژده ارشادي فارسانی11397/10/2708:30روانشناسی بهره وري9012501
پایه3ش-18:00-20:00محمدرضا قمرشوشتريمرد11397/11/0313:30روش تحقیق در حسابداري9112914
پایه3ي-18:00-20:00محمدرضا قمرشوشتريزن21397/11/0313:30روش تحقیق در حسابداري9212914
اصلی7د-17:00-20:00زهرا دوازده امامی11397/10/2608:30روشهاي آماري9313026
تخصصی6د-13:00-15:00میالد جان بخش11397/10/3008:30روشهاي تولید9413157
جبرانی14ش-17:00-18:30محسن پور عسگري31397/11/0113:30ریاضی پیش دانشگاهی9512380
جبرانی4ش-17:00-19:00فائظه وزیري سرشک11397/10/2413:30ریاضی پیش دانشگاهی9612377
جبرانی4ي-13:00-15:00آزاده عبدي نیان21397/10/2208:30ریاضی پیش دانشگاهی9712380
جبرانی6ش-17:00-19:00سعید آقابیگی11397/11/0311:00ریاضی پیش دانشگاهی9812380
پایه4ي-15:00-18:00آزاده عبدي نیان11397/10/2613:30ریاضی علم کامپیوتر9912389



پایه14ش-18:30-20:00محسن پور عسگري21397/10/2708:30ریاضی عمومی10012403
پایه12چ-15:00-18:00آزاده عبدي نیان11397/11/0211:00ریاضی عمومی10112403
پایه12ي-18:00-20:00آزاده عبدي نیان11397/10/2408:30ریاضیات کاربردي شبکه10212356
پایه12چ-18:00-20:00آزاده عبدي نیان11397/11/0111:00ریاضیات گسسته10312357
اصلی4ش-14:00-17:00فائظه وزیري سرشک11397/11/0313:30ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري10412348
پایه3س-15:00-18:00هاجر نباتی پور11397/10/2208:30ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري10512350
تخصصی5پ-10:00-12:00مریم نیازي11397/10/2316:00ریسندگی1(حالجی،کاردینگ و کشش10612839
جبرانی7س-13:00-15:00مهدي کیانی شیخ آبادي11397/11/0111:00زبان پیش دانشگاهی10713561
تخصصی7د-08:00-10:00محمدحسین تابش21397/10/2411:00زبان تخصصی10813580
تخصصی4چ-16:00-19:00مهدي کیانی شیخ آبادي11397/10/2708:30زبان تخصصی شبکه هاي کامپیوتري10913698
تخصصی13ي-15:00-17:00محمدحسین تابش21397/10/2411:00زبان تخصصی مالی11013716
تخصصی7ي-17:00-19:00محمدحسین تابش11397/10/2411:00زبان تخصصی مالی11113716
تخصصی7س-15:00-17:00مهدي کیانی شیخ آبادي11397/10/2513:30زبان تخصصی112136281
تخصصی13ش-16:00-17:00مهدي کیانی شیخ آباديزن21397/10/2708:30زبان تخصصی113136342
تخصصی13ش-17:00-18:00مهدي کیانی شیخ آباديمرد11397/10/2708:30زبان تخصصی114136342
عمومی12د-17:00-20:00شهرزاد شیبانی اصفهانی11397/11/0515:00زبان خارجی عمومی115221310
عمومی8ش-17:00-20:00شهرزاد شیبانی اصفهانی21397/11/0515:00زبان خارجی عمومی116221310
تخصصی6د-15:00-17:00میالد جان بخش11397/10/2211:00زبان فنی11713776
پایه6د-08:00-10:00میالد جان بخش11397/10/2616:00زبان فنی11813777
تخصصیسایت3د-15:00-19:00مرجان روحانی فر11397/11/0408:30زبان هاي برنامه نویسی بصري11913807
پایه12ي-15:00-18:00شکوفه یراقی11397/10/2213:30ساختمان داده ها و الگوریتم12014185
اصلی10ش-19:00-20:00منصور روستازاده11397/10/2313:30سخت افزار سوئیچ ها و مسیریاب ها12114571
اصلیسایت1ش-17:00-20:00مهدي اکبري کوپائی11397/11/0316:00سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه هاي محلی12215188
تخصصی5ي-15:00-18:00محمدرضا قمرشوشتري11397/10/2308:30سیستم سفارشات خرید و انبارداري12314723
تخصصی12س-15:00-17:00مینا رهبري گاوگانی11397/10/2611:00سیستم عامل مدیریت شبکه12414743



پایه3ي-15:00-18:00روح اله رضائی11397/10/2411:00سیستم هاي اطالعاتی حسابداري12514784
تخصصی13س-17:00-19:00رابعه عرفان منش11397/10/2408:30سیم کشی روشنایی فنی12615093
تخصصی10ش-17:00-19:00منصور روستازاده11397/11/0408:30شبکه هاي سیار و بی سیم12715237
اصلی6ي-15:00-18:00مینا رهبري گاوگانی11397/10/2311:00شبکه هاي کامپیوتري12815246
اصلی2س-15:00-18:00نفیسه مسائلی11397/10/2613:30شبکه هاي کامپیوتري12915247
تخصصی2ي-17:00-19:00فرهاد خسروي افوسی11397/10/2408:30شبکه هاي نوري13015258
13115759ISP تخصصیسایت3ش-18:00-20:00زهرا زنجانی زاده اصفهانی11397/11/0111:00شناخت و پیکربندي
تخصصی2د-17:00-19:00میالد جان بخش11397/10/2216:00طراحی اجزاي ماشین13216548
عمومی8ش-14:00-17:00زهره غریبی11397/11/0613:30فارسی133221309
عمومی8چ-14:00-17:00زهره غریبی31397/11/0613:30فارسی134221309
عمومی5د-18:00-20:00یاسر اسعدي21397/11/0613:30فارسی135221309
اصلی2ش-17:00-18:00محمد کریمی11397/10/2311:00فرهنگ بهره وري13618483
تخصصی8د-15:00-17:00سید محمد مهدي فیض11397/11/0113:30فناوري شبکه هاي گسترده13718925
پایه10س-18:30-20:00فرهاد ملک محمدي11397/11/0313:30فیزیک الکتریسیته و مغناطیس13818555
جبرانی13پ-13:00-15:00مریم محمدي خشویی11397/10/2516:00فیزیک پیش دانشگاهی13918569
جبرانی4ي-18:00-20:00فرهاد ملک محمدي21397/10/2411:00فیزیک پیش دانشگاهی14018569
جبرانی10س-17:00-18:30فرهاد ملک محمدي31397/10/2411:00فیزیک پیش دانشگاهی14118569
مهارت مشترك4د-15:00-17:00مریم سعیدي قلعه اقائی11397/11/0116:00کارآفرینی14219411
مهارت مشترك2چ-18:00-20:00حمید رحیمی21397/11/0116:00کارآفرینی14319411
اصلیسایت4ش-14:00-17:00حسین جمشیدي21397/11/0513:30کاربرد رایانه در حسابداري14419731
اصلیسایت4ش-17:00-20:00حسین جمشیدي11397/11/0513:30کاربرد رایانه در حسابداري14519731
اصلیسایت4ي-18:00-22:00حسین جمشیدي11397/11/0613:30کاربرد نرم افزارهاي حسابداري پیشرفته14620136
 کار در محیط--اکبر داللی اصفهانی1کاربینی14720207
 کار در محیط--رابعه عرفان منش3کاربینی14820207
 کار در محیط--شکوفه یراقی2کاربینی14920207



 کار در محیط--شکوفه یراقی3کاربینی15020208
 کار در محیط--شکوفه یراقی2کاربینی15120208
 کار در محیط--شکوفه یراقی1کاربینی15220208
 کار در محیط--الهه السادات حسینی1کاربینی15320201
 کار در محیط--الهه السادات حسینی1کاربینی15420202
 کار در محیط--الهه السادات حسینی2کاربینی15520202
 کار در محیط--الهه السادات حسینی3کاربینی15620202
15720367plc تخصصی--11397/11/0622:45کارگاه
اصلیسایت2د-19:00-20:00سید محمد مهدي فیض11397/11/0623:10کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی15820395
تخصصی--11397/11/0622:58کارگاه برق صنعتی15920649
تخصصیسایت2ش-18:00-20:00مرجان روحانی فر11397/11/0623:10کارگاه برنامه سازي تحت وب16020671
تخصصیسایت3چ-16:00-18:00عباس تاتایی11397/11/0623:15کارگاه پیاده سازي شبکه هاي شخصی16120697
تخصصیسایت1چ-13:00-16:00زهرا زنجانی زاده اصفهانی21397/11/0623:45کارگاه پیکربندي سرورهاي شبکه هاي کامپیوتري16220740
تخصصیسایت1چ-18:00-20:00زهرا زنجانی زاده اصفهانی11397/11/0623:45کارگاه پیکربندي سرورهاي شبکه هاي کامپیوتري16320740
تخصصیسایت2پ-18:00-20:00شیرین نیکی11397/11/0623:53کارگاه راه اندازي ایستگاه هاي کاري16421326
تخصصی--11397/11/0622:38کارگاه ریسندگی1(حالجی،کاردینگ و کشش16521357
تخصصی--11397/11/0622:40کارگاه ساخت16621423
تخصصیسایت3ي-18:00-20:00عباس تاتایی11397/11/0623:25کارگاه سخت افزار شبکه16721494
اصلیسایت1س-17:00-20:00مینا رهبري گاوگانی11397/11/0623:20کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه16821530
تخصصی--11397/11/0622:43کارگاه سیم پیچی16921576
تخصصیسایت3چ-18:00-20:00منصور روستازاده11397/11/0623:40کارگاه شبکه هاي سیار و بیسیم17021608
تخصصیسایت2د-16:00-19:00مریم امینی11397/11/0623:35کارگاه کامپیوتر17122035
تخصصیسایت2ش-15:00-18:00مرجان روحانی فر11397/11/0623:30کارگاه لینوکس17222126
پایهسایت4پ-18:30-20:00شکوفه یراقی11397/11/0623:05کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازي17322243
تخصصیسایت1ي-17:00-20:00سید محمد مهدي فیض11397/11/0623:05کارگاه مدیریت و سنجش شبکه هاي گسترده17422302



اصلیکارگاه نقشه کشیپ-14:00-17:00هادي طوقیان11397/11/0622:35کارگاه نقشه کشی صنعتی17522452
کارورزي--2کارورزي176202871
کارورزي--سید احسان حیدري کوشالشاهی1کارورزي177202871
کارورزي--میالد جان بخش1کارورزي178202941
کارورزي--نفیسه مسائلی4کارورزي179202941
کارورزي--فرهاد خسروي افوسی3کارورزي180202941
کارورزي--زهرا زنجانی زاده اصفهانی2کارورزي181202941
کارورزي--مهسا قنبري مبارکه2کارورزي182202931
کارورزي--شیوا قرقانی3کارورزي183202931
کارورزي--لیال امیري فر6کارورزي184202931
کارورزي--شکوفه یراقی4کارورزي185202931
کارورزي--رابعه عرفان منش1کارورزي186202931
کارورزي--نیره قهرمان5کارورزي187202931
کارورزي--مهدي کویتی2کارورزي188202881
کارورزي--فضل اله جاللی ورنامخواستی1کارورزي189202881
کارورزي--مهدي مردادي بیدگلی1کارورزي190203022
کارورزي--سید احسان حیدري کوشالشاهی1کارورزي191203032
کارورزي--محمد حسین صادقی حداد زواره1کارورزي192203082
کارورزي--محمد مهدي توسل خمسه2کارورزي193203082
کارورزي--مرجان روحانی فر3کارورزي194203082
کارورزي--مینا رهبري گاوگانی4کارورزي195203082
کارورزي--سید محمد مهدي فیض3کارورزي196203092
کارورزي--شهرام شریفی نیا2کارورزي197203092
کارورزي--عباس تاتایی4کارورزي198203092
کارورزي--محمد مهدي توسل خمسه1کارورزي199203092



مهارت مشترك4د-17:00-19:00مریم سعیدي قلعه اقائی11397/11/0211:00کنترل پروژه20022953
اصلیکارگاه نقشه کشیچ-10:00-15:00حسین تحویلیان11397/10/2813:30گرافیک هنري20123270
تخصصی14چ-18:00-20:00محمد حسین صادقی حداد زواره11397/10/3008:30ماشین ac و ترانس20223599
تخصصیسایت1پ-18:00-20:00شهرام شریفی نیا21397/10/2216:00ماشین مجازي20323760
تخصصیسایت1پ-14:00-18:00شهرام شریفی نیا11397/10/2216:00ماشین مجازي20423760
تخصصی14چ-15:00-18:00محمد حسین صادقی حداد زواره11397/10/2311:00ماشین هاي dc و مخصوص20523766
تخصصی5س-08:00-10:00امیرمحمد شمس11397/10/2611:00مبانی حقوقی قراردادهاي بازرگانی20624324
پایه13چ-17:00-19:00محمد کریمی11397/10/2208:30مبانی سازمان و مدیریت20724404
پایهسایت4پ-17:00-18:30شکوفه یراقی11397/10/2208:30مبانی کامپیوتر و برنامه سازي20824564
اصلی3چ-15:00-17:00محبوبه مسیبی عمروآبادي11397/11/0216:00مبانی مدیریت سرمایه گذاري20924650
تخصصی13ش-18:00-20:00فرهاد خسروي افوسی11397/10/2511:00مدارهاي منطقی21025189
اصلی7د-15:00-17:00یاسر اسعدي11397/11/0608:30مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی21125291
تخصصی13ي-17:00-20:00علی روحانی21397/11/0208:30مدیریت مالی21225803
تخصصی7ي-13:00-17:00علی روحانی11397/11/0208:30مدیریت مالی21325803
اصلی3ش-15:00-18:00محمدرضا قمرشوشتري11397/10/2908:30مدیریت مالی پیشرفته21425816
تخصصی7ي-08:00-12:00علی روحانی11397/11/0208:30مدیریت مالی واحدهاي صنفی215258131
مهارت مشترك3چ-19:00-20:00محمد کریمی11397/11/0513:30مدیریت منابع انسانی21625871
تخصصیسایت1د-17:00-20:00عباس تاتایی11397/10/2611:00مدیریت منابع و جریانهاي کاري21725882
تخصصیسایت1ي-15:00-17:00سید محمد مهدي فیض11397/10/2711:00مدیریت و سنجش شبکه هاي گسترده21825693
21926403TCP/IP اصلی8ي-18:00-20:00مینا رهبري گاوگانی11397/11/0208:30مفاهیم
مهارت مشترك8د-10:00-12:00ایمان احمد زاده محمدي11397/11/0411:00مهارت ها و قوانین کسب و کار22026971
مهارت مشترك11ش-19:00-20:00محمد علی زارع21397/11/0611:00مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري22126983
مهارت مشترك11ش-17:00-19:00محمد علی زارع11397/11/0611:00مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري22226983
تخصصیسایت3ي-14:00-18:00وجیهه برومند11397/10/2711:00نصب و راه اندازي شبکه هاي درون سازمانی22327290
تخصصیسایت2ي-08:00-12:00مهسا قنبري مبارکه11397/11/0211:00نقشه کشی با رایانه سه بعدي22427620



تخصصیسایت4چ-15:00-20:00محمد حبیبیان11397/11/0408:30نقشه کشی ترکیبی22527642
تخصصیسایت2ي-13:00-17:00مهسا قنبري مبارکه11397/10/2416:00نقشه کشی رایانه اي پیشرفته22627652
اصلیکارگاه نقشه کشیپ-13:00-14:00هادي طوقیان11397/10/2516:00نقشه کشی صنعتی22727666
تخصصیکارگاه نقشه کشیس-15:00-20:00میالد جان بخش11397/11/0108:30نقشه کشی عمومی22827698
تخصصیکارگاه نقشه کشیي-17:00-20:00مهسا قنبري مبارکه11397/11/0216:00نقشه کشی مکانیزم22927706
اصلی2پ-08:00-10:00مریم نیازي11397/10/2708:30نگهداري و تعمیرات در ریسندگی23027788
عمومیورزشگاهج-10:00-12:00مرتضی صادقیمرد11397/11/0623:58ورزش2313231151
عمومیورزشگاهچ-13:30-15:00سمیه ناجیزن21397/11/0623:58ورزش2323231151
عمومیورزشگاهش-12:00-13:30سمیه ناجیزن31397/11/0623:58ورزش2333231151
تخصصی--محمدعلی مشایخی پور11397/10/2711:00هندسه ترسیمی23428146


