
(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال  1تزم ) فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي پيَستِ هٌْسسي بْساضت هحيظ

1041-1041 

 

 ًام زرط وس گزٍُ ضوارُ زرط رزيف

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 ٍ ساػت بزگشاري والط رٍس

 ضوارُ والط ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس ػولي ًظزي

 11/14/1041 - 1 سباى پيص زاًطگاّي 11 1404011 1

 11 11 سِ ضٌبِ اللِ ضيًَسيذاًن  4-14 سِ ضٌبِ

2 

 

 

رياضي ) حساب زيفزاًسيل  1 1111414 1

 ٍاًتگزال (

 ضٌبِ - 1

13/14/1041 
 سويِ ّاضويذاًن  11-14

 زٍضٌبِ

 

4 14 2 

14 11 2 

 چْارضٌبِ 1 1 فيشيه ػوَهي  1 1111411 1

11/14/1041 

 سِ ضٌبِ  زوتز حسيي هؼصَهي 11-11

4 14 2 

14 11 2 

 يىطٌبِ 1 1 ضيوي ػوَهي   1 1111411 0

11/14/1041 
 يىطٌبِ ػبسي سازُزوتز عَبي  14-4

 پشضىي 11 14 4

 آسهايطگاُ 11 14

 چْارضٌبِ 1 1 هيىزٍب ضٌاسي ػوَهي 1 1111411 1

14/14/1041 
11-11 

 زوتز رحواى ػبسي سازُ

 ضٌبِ

4 14 2 

 2 14 4 زوتز سيويي تمي پَر

 2 11 14 زوتز هيالز ضاّيٌي  

 ضٌبِ - 1 ازبيات فارسي 12 1101111 2

1/11/1041 

 2 13 11 يىطٌبِ زوتز ٍحيس ذليلي 11-14

 ػلن الْسي 11 11 زٍضٌبِ ذاًن هزضيِ ضاوزياى عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 1 - )ذَاّزاى( 1تزبيت بسًي  14 1111134 3

  11 11 يىطٌبِ  عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 1 - بزازراى 1تزبيت بسًي 15 1111134 4

 - 1 اذالق ٍ  تزبيت اسالهي خ 1 1111111 5

14/14/1041 

 ضٌبِ

11-14 

حاج آلا هحوسرضا 

 ًَرهحوسي
  11 11 يىطٌبِ

حاج آلا هحوسرضا   1 اذالق ٍ  تزبيت اسالهي ب 0

 ًَرهحوسي
 پشضىي 11 13 11 زٍضٌبِ



 

 

 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال  1تزم ) فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي پيَستِ هٌْسسي بْساضت هحيظ

1041-1041 

 

 ًام زرط وس گزٍُ ضوارُ زرط رزيف

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 ساػت ضزٍع رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 پاياى

ضوارُ 

 والط

1 
1 هؼازالت زيفزاًسيل 

-ِضٌب 

13/14/1041 
 چْارضٌبِ سويِ ّاضوي 11-14

4 14 1 

14 11 1 

1 

1111414

 التصاز هٌْسسي 1
-

10/14/1041 14-4 
 زوتز هْزباى صازلي

 1 14 4 يىطٌبِ

 زوتز زاريَش هحوسي

1 11114101 1 هيىزٍب ضٌاسي هحيظ ًظزي-
 1 14 4 ضٌبِ زوتز ػباط ذسابرطي عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ

0 11114111 هيىزٍب ضٌاسي هحيظ ػولي -1ٍُآسهايطگاُ 11 14 زٍضٌبِ زوتز ػباط ذسابرطي عبك تٌظيوي بزًاهِ گز 

1 11114441 1 اوَلَصي هحيظ

 چْارضٌبِ

14/14/1041 
14-4 

 زوتز الِْ تَسلي
ّفتِ 4)1 11 14 يىطٌبِ

 زٍم(

 زوتز ػبسالوجيس فسايي
ّفتِ 4)1 11 14

 اٍل(

2 11114351 1/1 آهار سيستي1/4ِسِ ضٌب 

14/14/1041 
 زوتز ّازي رئيسي 11-14

 11 14 ضٌبِ

0 

3 11114411 ًمطِ بززاري ًٍمطِ وطي -1ٍُوارگاُ 11 14 سِ ضٌبِ زوتز سويز ا رضاپَرياى عبك تٌظيوي بزًاهِ گز 

4 11114111 1 هىاًيه سياالت-ِضٌب 

1/11/1041 
 1 11 11 سِ ضٌبِ زوتز هْزباى صازلي 14-4

5 11114151 بْساضت حزلِ اي 
-ِزٍضٌب 

12/14/1041 
 1 14 4 زٍضٌبِ زوتز سؼيس يشزاًي راز 14-4

14 51111141  ذَاّزاى 1اًسيطِ اسالهي 
-11/14/1041 

 زٍضٌبِ
 زوتز يحيي واظوي 11-14

  11 11 زٍضٌبِ

  14 4 سِ ضٌبِ 1 بزازراى 1اًسيطِ اسالهي  0 5111114



 

 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال  1تزم ) فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي پيَستِ هٌْسسي بْساضت هحيظ

1041-1041 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 وس ًٍام استاز ساػت اهتحاى تاريد اهتحاى

 ٍ ساػت بزگشاري والطرٍس 

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع
 ساػت پاياى

ضوارُ 

 والط

 عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ 1/4 1/4 اصَل ٍرٍش تحميك 1 1111434 1
 0 14 4 سِ ضٌبِ زوتز هزتضي سسّي

 آسهايطگاُ 11 14 يىطٌبِ زوتز هْزباى صازلي عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ 1 - آسهايطگاُ ّيسرٍليه 1 1111440 1

هسيزيت بْساضت هحيظ بز ا  1 1111431 1

 هبارسُ با ًالليي

 چْارضٌبِ - 1/1

14/14/1041 

11-14 
 1 11 14 زٍضٌبِ زوتز ػبسالوجيس فسايي

 ضٌبِ 1 1 وليات پسواًس 1 1111425 0

13/14/1041 

14-4 

 زوتز هحسي اربابي
 آسهايطگاُ 14 4 زٍضٌبِ

 1 11 11 زٍضٌبِ

سباى ترصصي زر بْساضت  1 1111411 1

 هحيظ

 ضٌبِ - 1

10/14/1041 

 زوتز هحسي اربابي 11-14
 يىطٌبِ

4 14 0 

 0 14 4 زوتز فاضل هحوسي همسم

واربزگٌسسزّا  ٍپان وٌٌسّا زر  1 1111434 2

 بْساضت هحيظ

 زٍضٌبِ 1/4 1/1

15/14/1041 
 1 11 11 يىطٌبِ زوتز رهضاى صازلي 14-4

 عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ - 1 بْساضت هسىي 1 1111431 3
 14 4 ضٌبِ زوتز ػبسالوجيس فسايي

ّفتِ 4)1

 زٍم(

وٌتزل بْساضتي اهاوي تْيِ  1 1111431 4

 ًٍگْساري هَاز غذاييٍتَسيغ 

 چْارضٌبِ 1/4 1/1

11/14/1041 

 زوتز ػبسالجيس فسايي 11-14
 1 11 14 ضٌبِ

 1 14 4 ضٌبِ زوتز الِْ تَسلي عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ - 1 بْساضت هسارط ٍآهَسضگاّا 1 1111430 5

 جْارضٌبِ - 1 هتَى اسالهي ذَاّزاى 0 5111134 14

10/14/1041 

11-14  

 

ّاضويآلاي هْسي   

  11 14 سِ ضٌبِ 

  13 11 سِ ضٌبِ  1 هتَى اسالهي بزازراى 1

 



 

 

 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال  3تزم ) فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي پيَستِ هٌْسسي بْساضت هحيظ

1041-1041 

 

 

 

 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 وس ًٍام استاز ساػت اهتحاى تاريد اهتحاى

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع
 ساػت پاياى

ضوارُ 

 والط

 ضٌبِ  1 تصفيِ   آب 1 1111405 1

13/14/1041 
  14 4 يىطٌبِ زوتز ػبسالوجيس فسايي 11-11

هسيزيت بْساضت هحيظ زر ضزايظ  1 1111431 1

 اضغزاري

 يىطٌبِ  1/1

11/14/1041 

11-14 

 زٍضٌبِ هحوسي همسمزوتز فاضل 

 

14 

11 1 

حمَق ٍلَاًيي بْساضت م حيظ ٍهحيظ  1 1111433 1

 سيست

 چْارضٌبِ  1

14/14/1041 

14-4 

 1 14 4 زٍضٌبِ زوتز هزضيِ فزّاز ذاًي

 عبك تٌظيوي بزًاهِ گز ٍُ 0  وارآهَسي زر ػزصِ 1 1111421 0
زوتز  -زوتز فاضل هحوسي همسم

 زوتز سسّي–رضاپَرياى 

  11 11 يىطٌبِ

  11 11 زٍضٌبِ

  11 14 يىطٌبِ زوتز هحسي اربابي 4-14 11/14/1041  1 هسيزيت ويفيت آب 1 1111401 1

-زوتز هحوسي همسم-زوتز ذسابرطي عبك تٌظيوي بزًاهِ گز ٍُ  1 پزٍصُ 1 1111454 2

زوتز هْزباى -زوتز رهضاى صازلي

زوتز -زوتز ػبسالوجيس فسايي-صازلي

 هحسي اربابي

 عبك تٌظيوي بزًاهِ گز ٍُ



 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال 1م )زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي ارضس  هٌْسسي بْساضت هحيظ تزفزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات 

1041-1041 

 ضوارُ زرط رزيف
وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى

ضوارُ 

 والط

 ضٌبِ 1/4 1/4 سيستوْاي اعالع رساًي 1 1111410 1

13/14/1041 

 ارشد محیط 01 8 شنبه  زوتز ّازي رئيسي 11-5

 چْارضٌبِ - 1 رٍش تحميك 1 1111414 1

14/14/1041 

11-5 

 01 01 دوشنبه زوتز هزتضي سسّي

 ارشد محیط

 01 8 دوشنبه زوتز ػبسالوجيس فسايي

 ضٌبِ - 1 وٌتزل آلَزگي َّا 1 1111411 1

10/14/1041 

 01 8 یکشنبه زوتز ػباط ذسابرطي 11-5

 ارشد محیط

 سِ ضٌبِ - 1 عزاحي ٍاصَل پسواًس 1 1111410 0

14/14/1041 

 01 02 یکشنبه زوتز هحسي اربابي 11-5

 ارشد محیط

رٍضْاي پيطزفتِ زستگاّي واربزز  1 1111411 1

 زر آًاليشآاليٌسُ ّا ) ًظزي(

 ضٌبِ 1 1

1/11/1041 

 01 01 شنبه زوتز رهضاى صازلي 11-5

 ارشد محیط

 زٍضٌبِ - 1 هسيزيت تَسؼِ هٌابغ آب 1 1111413 2

12/14/1041 

 01 01 یکشنبه زوتز فاضل هحوسي همسم 11-5

 ارشد محیط

 

 

 

 

 



 

 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال 1زم )فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي ارضس هٌْسسي بْساضت هحيظ ت

1041-1041 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 اػت بزگشاري والطرٍس ٍ س

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى
 ضوارُ والط

 ضٌبِ  1 آب آضاهيسًي بزًاهِ ايوٌي  1 1111412 1

13/14/1041 

 ارضس هحيظ 11 14 چْارضٌبِ ز وتز هْزباى صازلي 11-5

 چْارضٌبِ  1 هسيزيت  فاضالب صٌؼتي 1 1111411 1

11/14/1041 

11-5 

 14 4 سِ ضٌبِ اربابيزوتز هحسي 

 ارضس هحيظ

 14 4 سِ ضٌبِ زوتز ػباط ذسابرطي

 ارضس هحيظ عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ زوتز فاضل هحوسي همسم عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ 1  وارآهَسي 1 1111413 1

 سِ ضٌبِ  1 اپيسهيَلَصي هحيظ 1 1111411 0

13/14/1041 

 ارضس هحيظ 14 4 چْارضٌبِ زوتز ػبساهلل هحوسياى 11-5

 عبك تٌظيوي بزًاهِ گزٍُ 6  پاياى ًاهِ 1 1111414 1
 

 

 

 

 

 



 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال 1زم )فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي ارضس هٌْسسي بْساضت هحيظ ت

1041-1041 

 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى
 ضوارُ والط

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 6  پاياى ًاهِ  1111414 1
 

 

(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال 7زم )فزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ وارضٌاسي ارضس هٌْسسي بْساضت هحيظ ت

1041-1041 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى
 ضوارُ والط

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 6  پاياى ًاهِ  1111414 1
 

 

 

 

 



 زاًطىسُ بْساضت

 1041-1041زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال (  1م )هٌْسسي بْساضت هحيظ تز  زوتزافزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ 

 ضوارُ زرط رزيف
وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى

ضوارُ 

 والط

 دکتری عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 1  پزٍصُ 1 11141411 1

هسلساسي زر ػلَم هٌْسسي  1 11141414 1

 بْساضت هحيظ سيست

1  

 ضٌبِ

13/14/1041 

11-5 

 دکتری 01 01 دوشنبه زوتز ياسيي فسايي

هسلساسي زر ػلَم هٌْسسي  1 114141411

 بْساضت هحيظ سيست

 1 

  01 8 یکشنبه زوتز ياسيي فسايي

 سِ ضٌبِ  1 هسيزيت ٍ پايص ويفيت آب  1 11141411 1

13/14/1041 

 01 02 شنبه زوتز ػبسالوجيس فسايي 11-5

 دکتری

آهارواربززي زر پضٍّص ّاي  1 11141414 0

 بْساضت هحيظ

 چْارضٌبِ  1

11/14/1041 

 01 8 دوشنبه زوتز هزتضي سسّي 11-5

 دکتری

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1041-1041(  زر ًيوسال تحصيلي اٍل سال 5بْساضت هحيظ تزم )هٌْسسي l زوتزافزم هزبَط بِ ليست زرٍط  اساتيس هسرط  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات زاًطجَياى زاًطىسُ بْساضت رضتِ 

 

 رزيف
ضوارُ 

 زرط

وس 

 گزٍُ
 ًام زرط

 تؼساز ٍاحس

 تاريد اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 وس ًٍام استاز

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري والط

 رٍس ػولي ًظزي
ساػت 

 ضزٍع

ساػت 

 پاياى
 ضوارُ والط

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 14  پاياى ًاهِ  11141412 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


