
 97-96دوم جدول حضور اساتید مؤسسه جهت رسیدگی به اعتراضات دانشجویی نیمسال تحصیلی 

 *** 8:30 ساعت 1397 /14/05*** آخرین تغییرات 

 

 مکان ساعت تاریخ نام درس نام و نام خانوادگی استاد

  15الی  13 14/04/1397پنجشنبه  استاتیک و مقاومت مصالح آقاییآقای 

  12 الی 10 04/04/1397دوشنبه  ساختمان داده ها باغبانیخانم 

  10 الی 9 05/04/1397سه شنبه  برنامه سازی سیستم حاجی حسنیخانم 

  10 الی 8 03/04/1397یکشنبه  ذخیره و بازیابی اطالعات -مباحث ویژه  کوچکی خانم

  9:30 الی 9 09/04/1397شنبه  1طراحی اجزاء  بصیری آقای

  12 الی 8 14/04/1397پنجشنبه  ارائه پروژه درس توربوماشین ها میالد نادریآقای 

  14:20 الی 12:30 14/04/1397پنجشنبه  توربوماشین ها - 1سیاالت  میالد نادریآقای 

  12-10 05/04/1397سه شنبه  کلیه دروس سلطانیخانم 

  9 09/04/1397شنبه  کارآفرینی و پروژه )کامپیوتر و حسابداری( ندافیخانم 

  10:30 الی 10 13/04/1397چهارشنبه  مدیریت صنعتی -اصول حسابداری قرنیآقای 

  11:30 الی 10:30 06/04/1397چهارشنبه  1فیزیک  ترکی آقای 

  10 الی 9 09/04/1397شنبه  دروسکلیه  قضاویخانم 

 مظاهریآقای 
فنون  -سیستم های اطالعاتی مدیریت

 تجزیه و تحلیل سیستم ها
  15 03/04/1397یکشنبه 

  9:30 05/04/1397سه شنبه  کلیه دروس آقای انصاری

     

  11-10 14/04/1397پنجشنبه  دروس هیکل پور یخانم خامس

  12-11 16/04/1397شنبه  دروس هیکل یدریح یحاج وشیدار

  11-10 13/04/1397چهارشنبه  وتریعلوم کامپ یزبان تخصص یجعفر محمود

   10/04/1397 کشنبهی دروس هیکل این یرستم خانم

  9 11/04/1397دوشنبه  دروس هیکل موحد یآقا

  9 11/04/1397دوشنبه  یزبان خارج یخیش یآقا

  10-8 17/04/1397 کشنبهی دروس هیکل یمنتظر خانم

  15 14/04/1397پنجشنبه  دروس هیکل یاکبر سایپر

  10:30-9:30 13/04/1397چهارشنبه  سازمان یسرپرست ییجوسر هیسم

  10:30-9:30 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل شمس آذر

  11-10 19/04/1397سه شنبه  دروس هیکل ییطا محبوبه

  10-9 14/04/1397پنجشنبه  یکیالکتر یمدارها یمیابراه فاطمه

  11-10 10/04/1397 کشنبهی یجبران یاضیر انیمسعود خانم



     

  10 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل خانم غالم زاده

  11 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل انیمسعود خانم

  10 17/04/1397 کشنبهی دروس هیکل یدریح خانم

  13:30 11/04/1397دوشنبه  دروس هیکل یصالح هیسم خانم

  9 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل یاسیش یعل

  11:30-10:30 12/04/1397سه شنبه  دروس هیکل ییبهارلو یآقا

  12-10 23/04/1397شنبه  یولوژیو اصول راد یپزشک کیزیف یچروانیدکتر ش یآقا

  11 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل انیمسعود خانم

  13:30 11/04/1397دوشنبه  دروس هیکل یصالح هیسم خانم

  9 13/04/1397چهارشنبه  دروس هیکل یاسیش یعل

  11:30-10:30 12/04/1397سه شنبه  دروس هیکل ییبهارلو یآقا

     

  10-9 17/04/1397یکشنبه  شیمی تجزیه و شیمی فیزیک خانم فاطمه خاشعی

  10-9 13/04/1397چهارشنبه  محاسبات عددی و کاربرد ریاضیات خانم روستا زاده

  11-10 14/04/1397پنجشنبه  مقاومت مصالح -زبان فنی مکانیک  آقای محمود فرازپی

  9:00-8:30 24/04/1397یکشنبه  زبان اسمبلی خانم فرزانه حسینی

  9-8 14/04/1397پنجشنبه  میکرو آقای مستأجران

  13 23/04/1397شنبه  دروس هیکل پورمالعباسی

  13 23/04/1397شنبه  مباحث ویژه علیدادی

  10-9 14/04/1397پنجشنبه  تصویر گیری پزشکی آقای کیانی

  10-9 17/04/1397یکشنبه  هوش -سیستم عامل  نادیآقای 

  10 16/04/1397شنبه  کلیه دروس آقای صدرارحامی

  11 17/04/1397یکشنبه  کلیه دروس خانم مطلبی

  11-10 23/04/1397شنبه  کلیه دروس محبوبه طاییخانم 

  14-15 14/04/1397پنجشنبه  ) به جز درس طراحی راکتور( دروس هیکل زهرا علی محمدیخانم 

  11-12 16/04/1397شنبه  دروس هیکل عیآقای احمدرضا مطی

  13 24/04/1397یکشنبه  دروس هیکل آقای برگ گل

  8 16/04/1397شنبه  دروس هیکل خانم پوران شیران

  8:30-10 14/04/1397پنجشنبه  دروس هیکل خانم جان نثاری

     

  8-9 16/04/1397شنبه  دروس هیکل خانم رحیمی



  8:30 23/04/1397شنبه  دروس هیکل خانم شکرالهی

  9:30-10:30 23/04/1397شنبه  دروس هیکل خانم بهنام

  12:30 17/04/1397یکشنبه  دروس هیکل آقای عظیمی

  9 16/04/1397شنبه  دروس هیکل خانم کتیرایی

  8-9 23/04/1397شنبه  دروس هیکل جانقربان خانم

  11 17/04/1397یکشنبه  ریاضی جبرانی )مدیریت( مسعودیان خانم

  10 25/04/1397دوشنبه  دروس هیکل خانم وزیری نژاد

  11 16/04/1397شنبه  دروس هیکل آقای بردبار

  8:30 17/04/1397 کشنبهی دروس هیکل آقای شریفیان

  8-12 23/04/1397شنبه  ارائه و سمینار آقای جواد عسکری

     

  12-13 24/04/1397یکشنبه  مقاومت مصالح آقای نصیری

  13-14 24/04/1397 کشنبهی دینامیک آقای ابطحی

  9 24/04/1397 کشنبهی کلیه دروس آقای شفیعی

  8 23/04/1397شنبه  دروس هیکل آقای امین نیلی

  9:30-10:30 17/04/1397 کشنبهی فرایند های صنایع گاز آقای مرزبان

  10-11 17/04/1397 کشنبهی دروس هیکل نیلفروشانخانم 

  9-10 24/04/1397 کشنبهی دروس هیکل خانم جعفری

     

  9-10 19/04/1397سه شنبه  دروس هیکل آقای احسانی

  9-12 24/04/1397 کشنبهی دروس هیکل خانم جوزدانی 

  11-12 24/04/1397 کشنبهی حسابداری پیشرفته خانم رستمی نیا

     

  9-10 23/04/1397شنبه  دروس هیکل آقای علی اسماعیلی

  10 25/04/1397دوشنبه  گروه نفت آقای دکتر طباطبایی

     

  13:30 25/04/1397دوشنبه  کلیه دروس خانم سپیده نصر

  10 25/04/1397دوشنبه  کلیه دروس خانم رحمتی

  9 24/04/1397یکشنبه  کلیه دروس آقای ریگی

  10 30/04/1397شنبه  کلیه دروس ذوالفقاریآقای 

  9:30 25/04/1397دوشنبه  کلیه دروس زینل پور

  8:30 24/04/1397یکشنبه  کلیه دروس خانم مطلبی



  9:30 24/04/1397یکشنبه  کلیه دروس خانم روستازاده

  9 25/04/1397دوشنبه  کلیه دروس خانم قجاوند

  15 24/04/1397شنبه یک کلیه دروس دکتر عسکری

     

  11 24/04/1397 کشنبهی دروس هیکل خانم عیاشی

  15 25/04/1397دوشنبه  دروس هیکل آقای غالمرضا قجاوند

     

  8:30 01/05/1397دوشنبه  دروس هیکل آقای شفائی

  10 06/05/1397شنبه  کنترل غیر خطی دکتر جواد عسکری

     

  9 08/05/1397دوشنبه  کلیه دروس خانم دکتر خیادانی

  8:30 07/05/1397شنبه یک کلیه دروس آقای کاظمی

     

  14:00 14/05/1397یکشنبه  دروس هیکل آقای حسن باقری

     

 


