
 دانشکده مهندسی
 فروردین حضوری برگزار می شود 20)نیمسال هشتم( که از  97مختص ورودیهای  4002دروس ارائه شده در نیمسال 

 گروه برق

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 حسینی پیالنگرگی سیدمنوچهر فیزیك الكترونیك ۲۱۱۳۱۳۱ 1

 افشار اسماعیل تولید انرژی الكتریكی ۲۱۱۳۱۶۴ 2

 رازینی صالح ۱مباحث ویژه  ۲۱۱۳۱۷۷ 3

 قاسمی محمدامین سیستم های کنترل دیجیتال ۲۱۱۳۱۴۳ 4

 موسوی سیدحسن ۲آز ماشین های الكتریكی  ۲۱۱۳۱۳۷ 5

 طالبی جالل آز سیستم های کنترل خطی ۲۱۱۳۱۲۳ 6

 نصیری مهد آز الكترونیك آنالوگ ۲۱۱۳۱۳۲ 7

 همدانیغروی  آز مدارهای پالس و دیجیتال ۲۱۱۳۱۳۳ 8

 ترکمنی راضیه آز مدارهای مخابراتی ۲۱۱۳۱۳۴ 9

 شهبازی محمد مهدی آز الكترونیك صنعتی ۲۱۱۳۱۳۵ 10

 انصاری احمد آز تحلیل سیستم های قدرت ۲۱۱۳۱۳۸ 11

 گروه عمران

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 دکتر اکبری سازیمقدمه ای به مدلسازی و شبیه ۲۱۱۵۱۰۲ 1

 دکتر بابائی اصول مهندسی ترافیك ۲۱۱۵۰۳۲ 2

 دکتر حسینیان اصول مدیریت ساخت ۲۱۱۵۱۰۶ 3

 دکتر اثنی عشری روشهای اجرایی ساختمان ۲۱۱۵۰۷۰ 4

 دکتر شوشتری اصول مهندسی زلزله  و باد ۲۱۱۵۱۳۱ 5

 دکتر طاهری نژاد متره و برآورد پروژه ۲۱۱۵۱۲۷ 6

 دکتر قدیمی هاخاک مسلح و روشهای اجرای آن ۲۱۱۵۴۱۸ 7

 دکتر مكارچیان روسازی راه ۲۱۱۵۰۴۳ 8

 دکتر قدیمی آز مكانیك خاک ۲۱۱۵۰۱۶ 9

 گروه مواد

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 دکتر مینو کرباسی نانومواد 2118109 1

 دکتر شهاب کاظمی مهندسی پودر 2118142 2

 دکتر شهاب کاظمی بررسیهای غیرمخرب 2118056 3

 دکتر میثم نوری مدیریت و اقتصاد مهندسی 2118128 4

 

 



 

 

 گروه صنایع

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 دزفولیان حمیدرضا مهندسی  فاکتورهای انسانی ۲۱۱۴۰۲۸ 1

 خداکرمی وحید تحلیل سیستمها ۲۱۱۴۰۴۵ 2

 خیرخواه امیرسامان ای احتمالی و تئوری صفھمدل ۲۱۱۴۰۶۵ 3

 صمدی عباس مدیریت مالی ۲۱۱۴۰۳۴ 4

 گروه مكانیك

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 ایمانی امین سیستمهای اندازه گیری 2117037 1

 گودرزی محسن دینامیك سیاالت محاسباتی ۲۱۱۷۰۴۸ 2

 نادری داود طراحی مكانیزمها ۲۱۱۷۰۵۰ 3

 مكانیك ابوالقاسم سیستمهای انتقال آب ۲۱۱۷۰۶۵ 4

 پاک عباس کارگاهروشهای تولید و  ۲۱۱۷۰۸۰ 5

 خانجانزاده پرویز شناخت فلزات صنعتی ۲۱۱۷۰۹۰ 6

 ایزدی لیال مدیریت وکنترل پروژه ۲۱۱۷۰۹۶ 7

 پاک عباس ماشینهای کنترل عددی ۲۱۱۷۳۹۸ 8

 گروه کامپیوتر

 نام استاد نام درس کد درس ردیف

 سارانوع دوست  سیستم های اطالعات مدیریت)سیستم های اطالعاتی( ۲۱۱۶۱۴۸ 1

 محمدی رضا مبانی شبكه های بی سیم)شبكه های کامپیوتری( ۲۱۱۶۱۲۶ 2

 سرگران سحر آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ۲۱۱۶۱۵۷ 3

 بطحائیان نرگس السادات آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر ۲۱۱۶۱۵۸ 4

 محرم منصوری زاده مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب ۲۱۱۶۱۴۷ 5

 


